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= Van de redactie =  

April 2020 

Beste lezer,  

Ineens lijkt de wereld stil te staan: men werkt met man en macht aan het 

indammen van het Corona virus. Een virus dat in januari nog niet zo bedreigend 

voor ons leek, heeft nu ons reguliere leven vrijwel stil gelegd. We houden 1,5 

meter afstand van elkaar, werken thuis óf rennen de benen onder het lijf 

vandaan in de zorgsector en in supermarkten, en ook de horeca en culturele 

sector liggen plat. Een tijd als deze dwingt ook om stil te staan bij wat nu écht 

belangrijk is. Voor ons is dat familie, vriendschap én gezondheid. Wij hopen dan 

ook van harte dat u dit informatiebulletin in goede gezondheid mag lezen en dat 

ook uw geliefden in orde zijn. 

Zoals u weet, zijn door de huidige maatregelen bijeenkomsten tot 1 juni niet 

toegestaan. Dit is de reden dat wij de geplande ALV van 23 maart hebben 

moeten annuleren. Een onderwerp dat ons voor Corona extreem bezig hield, is 

de Regionale Energiestrategie en het gegeven dat een private partij een verzoek 

bij Gemeente Rheden had ingediend om twee grote windturbines in Spankeren 

te plaatsen. We hebben zoals het er nu naar uitziet positief nieuws voor u: 

Arnhem en de Veluwezoom hoeven vrijwel niet bij te dragen aan het behalen 

van de regionale energiedoelstellingen, dit komt door de omringende 

natuurgebieden. Daarmee lijkt realisatie van de windturbines in Spankeren niet 

mogelijk. Wel wordt gekeken hoe daken maximaal benut kunnen worden voor 

energie opwek. Uiteraard houden we de verdere plan ontwikkeling nauwlettend 

in de gaten.  

In dit bulletin zult u helaas veel berichten lezen die gaan over het uitstellen van 

evenementen waar we met zijn allen normaal gesproken nu al met veel plezier 

naar uitkijken. Veel van deze plannen worden nu doorgeschoven, of zullen in 

2021 weer plaatsvinden. 

Deze keer wensen wij u dan ook in plaats van leesplezier veel gezondheid en 

sterkte de komende tijd toe! 



3 

 

 

Op maandag 16 maart 2020 heeft de commissie van de organisatie van het 

bevrijdingsfeest in Spankeren, die plaats zou vinden op zaterdag 18 april 2020, 

vergaderd in de Kerkhorst. In deze bijeenkomst is besloten alle festiviteiten voor 

zaterdag 18 april 2020 te annuleren. Inmiddels hebben de organisatoren van 

alle zeven dorpen van de gemeente Rheden hetzelfde standpunt ingenomen. 

De Stichting Recreatie Veluwezoom, leden van Keep Them Rolling en de 

gemeente Rheden hebben al gekeken naar een mogelijke andere datum en zij 

komen dan uit op zaterdag 29 augustus 2020. 

Waarom 29 augustus? Direct na de Oorlog , op 31 augustus 1945, werd de eerste 

Koninginnedag in vrijheid zeer uitbundig gevierd. Dit leek hen de uitgelezen 

datum om alsnog onze vrijheid te vieren. Nu valt in 2020 de 31e augustus op 

een maandag, dus zou de zaterdag een passende nieuwe datum zijn. KTR heeft 

dan nog niets op de agenda staan. Voor Spankeren zou het ook kunnen, omdat 

de Wilspa een week naar voren is gehaald en wel op zaterdag 22 augustus 2020. 

Hierover vindt nog nader overleg plaats. 

Er zijn ook dorpen die voorstellen om het een jaar uit te stellen en het te vieren 

op zaterdag 17 april 2021. Wij hebben in onze vergadering niet gesproken over 

een alternatief, dus wachten wij rustig af. 

Ik wil een ieder bedanken voor zijn of haar inzet tijdens de afgelopen periode. 

Ik kijk terug op een mooie samenwerking tussen de verschillende verenigingen, 

stichtingen, kerk en school in ons dorp. Ik hoop dat we dit vast kunnen houden 

voor de toekomst. 

André Maalderink, voorzitter van de Oranjeverenging Spankeren 

namens alle verenigingen, stichtingen, kerk en school in Spankeren 
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Oranjefeest 2020 

  
Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus is 
het dagelijks bestuur bijeen geweest om zich te beraden over het naderende 
Oranjefeest. Na afweging van de voor- en nadelen van het wel of niet door 
laten gaan van ons feest zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij het NIET 
verantwoord en verstandig vinden om ons Oranjefeest dit jaar op 5 en 6 juni te 
vieren. Heel spijtig, te meer vanwege ons jubileum dit jaar, maar wij denken 
dat dit gezien de huidige omstandigheden het beste is om te doen, 
  
Zoals bekend bestaat de Oranjevereniging dit jaar 75 jaar. Als het haalbaar is 
willen we t.z.t. kijken of we hier nog wel iets voor kunnen gaan organiseren 
later in het jaar. 
Hoe dit dan precies vormgegeven zal worden weten we nog niet. Hier willen 
we graag met het bestuur van gedachten over wisselen. Hier zal later over 
worden gecommuniceerd. 
  
Tot 1 juni zal er geen vergadering plaatsvinden. Hopelijk is het na deze datum 
wel weer mogelijk om samen te komen en een mooi plan te maken voor een 
jubileumfeest. 
  
Voor nu wensen we jullie allemaal een goede gezondheid …. Pas goed op jezelf 
en je naasten !! 
 
André Maalderink, voorzitter van de Oranjeverenging Spankeren 

 

Steunpunt Coronahulp 
  
De gemeenten Rheden en Rozendaal starten met het inrichten van een tijdelijk 
centraal Steunpunt Coronahulp.  Het Steunpunt Coronahulp start maandag 23 
maart en helpt vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Inwoners die extra 
ondersteuning kunnen gebruiken of deze juist bieden, kunnen vanaf maandag 
23 maart op werkdagen tussen 09.30 en 15.00 uur bellen naar 026 – 370 70 70. 
Het gaat om bijvoorbeeld hulp bij het boodschappen doen, de hond uitlaten of 
gewoon het maken van een praatje via de telefoon.  Het Steunpunt Coronahulp 
wil op deze manier vraag en aanbod bij elkaar brengen. 

 
Het Rode Kruis heeft ook een hulplijn voor advies of een luisterend oor: 070-
4455888. Dit geldt ook voor Omroep Max: hun luisterlijn is te bereiken via 
0900-0767.   
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“Ik buurt mee” – waardecheque 
 
Beste mensen, beste Spankerenaren, 

Na alle coronamisère zijn we het bijna vergeten, we hebben allemaal van de 

gemeente Rheden een cheque van € 7.50 gekregen. Deze cheque mogen we 

besteden aan een buurtinitiatief met het doel de buurt beter, levendiger en 

socialer te maken. 

Op onze begraafplaats rond de Spankerense kerk worden al eeuwenlang de 

overleden inwoners van Spankeren begraven. Op dit kerkhof is behoefte aan een 

degelijke weerbestendige bank, waar men in alle rust kan zitten en de daar 

begraven geliefden kan herdenken. Een rustpunt dus. 

 

Met twee anderen heb ik het initiatief genomen om die bank te realiseren. Op 

de website van ikbuurtmee.nl kunt u dit initiatief bekijken. Hier kunt u ook uw 

cheque aan ons doel doneren, er staat duidelijk aangegeven hoe dat kan. 

Als alternatief kunt u de cheque bij mij in de brievenbus doen, laten we zorgen 

dat de cheques niet verloren gaan. 

Ik hoop dat we samen dit "rustpunt" kunnen verwezenlijken. 

Met vriendelijke groet, 

Jan Burgers, Overweg 49, 6956 AE Spankeren 
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Spankeren wil de buurtbus niet missen 

De buurtbus rijdt alweer sinds december 2011. Het initiatief voor de buurtbus 

kwam voort uit een samenwerkingsverband van de Belangenverenigingen 

Spankeren en Dieren. De bus zelf is van Breng/Connexxion maar de chauffeurs 

zijn vrijwilligers. De meeste chauffeurs wonen in Dieren. Een viertal komt uit 

Spankeren. Ja er woont zelfs een chauffeur in Laag Soeren. De chauffeurs 

vormen samen de vereniging Buurtbus Spankeren Dieren (BBSD).  

 

De bus rijdt ieder uur 3 routes; achtereen volgens van Spankeren naar het 

station, vandaar naar Dieren-West en terug naar het station en vervolgens naar 

Dieren Noord-Oost, terug naar het station en weer naar Spankeren. De 

diensttijdenregeling voor de Spankeren-route zijn: 

  

maandag 

t/m zaterdag 

LIJN 524 Halte 

vrijdag elk 

uur elk uur 

Spankeren Kanaaldijk  6,53 18,53 * 10,53 15,53 * 

 Dorpsweg 6,54 18,54 * 10,54 15,54 * 

 Kerkweg 6,55 18,55 * 10,55 15,55 * 

 Loohof 6,56 18,56 * 10,56 15,56 * 

 Kanaaldijk 6,57 18,57 * 10,57 15,57 * 

Dieren Spankerenseweg  6,59 17,59 10,59 14,59 

 Lindelaan 7,00 18,00 11,00 15,00 

 Tellegenlaan 7,01 18,01 11,01 15,01 

 Callunaplein 7,02 18,02 11,02 15,02 

 Station 7,05 18,05 11,05 15,05 
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LIJN 524 Station 7,47 18,47 11,47 15,47 

Dieren Gelders Hof 7,48 18,48 11,48 15,50 

 Treubstraat 7,49 18,49 11,49 15,51 

 Callunaplein 7,49 18,49 11,49 15,49 

 Tellegenlaan 7,50 18,50 11,50 15,50 

 Lindelaan 7,51 18,51 11,51 15,51 

 Spankerenseweg 7,52 18,52 11,52 15,52 

Spankeren Kanaaldijk 7,53 18,53 11,53 15,53 

 
In de bus is de volledige dienstregeling te verkrijgen. 

 

De passagiersaantallen zijn nagenoeg stabiel; ruim 10.000 op jaarbasis. Op de 

route naar Dieren Noord-Oost en terug stijgt het aantal passagiers jaar op jaar. 

Maar naar Dieren-West en Spankeren dalen de aantallen. Zeker voor Spankeren 

is dat niet fijn. De belangenvereniging draagt de buurtbus een warm hart toe en 

roept u daarom op de bus zo veel mogelijk te gebruiken. Met een OV-kaart is dat 

heel gemakkelijk en voordelig.  

 
Er is met enige regelmaat contact tussen de belangenvereniging en het BBSD-

bestuur. In januari kwam de BBSD-voorzitter weer eens op bezoek. We hadden 

het over de verkeerssituatie op het kruispunt Spankerenseweg <> Kanaalweg. 

De roodtijden van de stoplichten lijken voor wat ongewenste stagnatie te 

zorgen, waardoor de bus zich soms moeilijk aan de de dienstregeling kan 

houden. Samen gaan we dat in de gaten houden. Daarnaast kwam natuurlijk de 

ontwikkeling van het aantal passagiers aan de orde. Daarom ook dit stukje in 

uw informatiebulletin. Tenslotte stonden we stil bij de chauffeurs. De buurtbus 

kan er namelijk nog wel wat gebruiken. Het is leuk en dankbaar werk; de 

passagiers hebben veel waardering en dat laten ze weten. Als chauffeur werk je 

binnen een dienstrooster op tijden die je schikken. Het is mogelijk om voor 3- 

of 4-uurs diensten te kiezen. De chauffeursvereniging zorgt voor opleiding en 

trainingen. Maar ook voor leerzame en gezellige bijeenkomsten. Als u tijd 

beschikbaar hebt laat dat dan weten via de website www.bbsd.nl  Ook dames 

zijn van harte welkom, rijbewijs B is voldoende. 
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Een daverende start concertserie 

Donderdag 27 februari klonk er in de Petruskerk in Spankeren de eerste noten 

van een nieuwe concertserie die in deze mooie kerk, net buiten, Dieren wordt 

georganiseerd. Te horen was het Tsjechische Mathilde Nostitz Quartet met het 

programma ‘Fanny & Felix’. 

Felix Mendelssohn en zin muziek kennen de meeste muziekliefhebbers wel. 

Maar muziek van zijn zus, Fanny Hensel Mendelssohn, is veel onbekender. In 

de schaduw van haar broer heeft zij veel muziek geschreven waaronder een 

strijkkwartet gebaseerd op een eerdere pianosonate van haar. 

Na een melancholiek romantisch eerste deel, waarin de liefde voor de muziek 

werd getoonzet, hoorde je de onrust in het tweede deel misschien ook wel de 

woede om de miskenning van haar talent als componist. De thema's buiten over 

elkaar heen en komen pas bij het eind tot rust. In de Romanze vloeien de 

melodie lijnen in elkaar over en na enkele uitspattingen van melodisch geweld 

komt alles tot rust in het eerste thema. Na wat samenvattingen van de 

hoogtepunten eindigde het deel met een berusting. Het laatste deel is een vrolijk 

geheel en geeft je een dansant gevoel. Ondanks dat is het een razernij van snelle 

noten en octaaf melodieën is, hondsmoeilijk om te spelen, laat het kwartet zich 

niet kennen en speelde het met kinderlijk eenvoud als of ze dat elke dag doen.  
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Het M. Nostitz Quartet begonnen dit programma met de Cappricio et Fuge van 

Felix en ook na de pauze speelde het Nostitz Quartet het strijkkwartet opus 44 

nr. 1 in D van Felix Mendelssohn. Het eerste deel is een uitbundig en opgewekt 

gesprek tussen de vier instrumenten, zelfverzekerd geschreven en zorgvuldig 

gepolijst. Gevolgd door een zijdezacht Menuetto en een weemoedig langzaam 

deel. De briljante finale is een voortstuwend Saltarello, een wervelende 

dansvorm die ook al voorkomt in Mendelssohn Italiaanse symfonie. 

Een daverende applaus volgde aan eind van het concert.  

Zoals gezegd is dit concert de eerste uit een serie. Helaas kan de eerst volgende 

op 30 april niet doorgaan vanwege de coronacrisis.  Maar op zondag 21 juni 

om 15.30 uur spelen het cello duo Hanne Steffers & Sebastiaan van der Bergh 

het spetterende programma Two of a kind. 

Meer informatie en kaarten reserveren via 

https://spankeren.ingoedehanden.management 

 

Kerkdiensten via internet bekijken 
 
In de kerken worden geen gewone kerkdiensten meer gehouden. Dankzij de 
techniek is het nu mogelijk om kerkdiensten via internet te bekijken. Zo ook van 
de lokale kerken als die van Dieren en Velp. De Protestantse kerken van de 
Veluwezoom willen proberen om elke zondag een gezamenlijk meditatief 
moment uit te zenden via www.kerkdienstgemist.nl zowel vanuit de 
Ontmoetingskerk als de Grote Kerk te Velp. 
 
Daarnaast is afgesproken om elke woensdag bij toerbeurt een oecumenisch 
avondgebed uit te zenden via dezelfde kanalen. De gezamenlijke kerken en 
voorgangers zullen dit verzorgen. 
 
De diensten die worden uitgezonden door de Ontmoetingskerk kunt u vinden 
op: https://kerkdienstgemist.nl/stations/285-Protestantse-gemeente-te-
Dieren 
 
Die van de Protestantse gemeente uit Velp 
op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1252-Kerk-TV-Protestantse-
Gemeente-te-Velp 
Voor degene die niet zo gemakkelijk met het internet overweg kunnen is het 
goed om nog te vermelden dat er elke zondag om 9:20 uur een Kapelviering is 
die wordt uitgezonden op TV via de EO op NPO 2. 
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Historie: Assenbeek in Spankeren 

Op of nabij de grens van Spankeren met Leuvenheim stroomt de Assenbeek, die 

ook wel Soerense beek wordt genoemd. De beek wordt van water voorzien door 

kwelwater van het Veluwemassief en enkele gegraven sprengen in Laag-Soeren. 

De naam ‘Assenbeek’ is een historische naam en wordt in vele eeuwenoude 

documenten gebruikt. De naam is waarschijnlijk ontleend aan de gewone es. 

Deze boom werd vaak als zogenaamd ‘boerengeriefhout’ op vochtige plekken 

langs een beek aangeplant.  De beek is in Spankeren belangrijk voor twee 

landgoederen, ‘De Bockhorst’ en de ‘Gelderse Toren’. De gracht van ‘De 

Bockhorst’ wordt van water voorzien door kwelwater dat in het Spankerense 

gebied op enkele plaatsen aan de oppervlakte komt. De afwatering van de gracht 

geschiedt via de Assenbeek. De grachten van de ‘Gelderse Toren’ zijn voor de 

watervoorziening voornamelijk afhankelijk van de beek. Via deze grachten 

watert de Assenbeek in de uiterwaarden af op de IJssel. Het hoogteverschil in 

de bodem tussen de oorsprong van de beek en de uiterwaarden bij de IJssel is 

6-7 meter. Dat is voldoende verval om een goede doorstroming te verkrijgen.  

 



11 

 

 

In een ver verleden, in 1617, bouwde de toenmalige eigenaar van ‘De Bockhorst’, 

jonker Daniel van Theuven, een korenwatermolen bij de beek. Er liep destijds 

een weg, die vóór het huis ‘De Bockhorst’ langs en over de beek naar 

Leuvenheim voerde. Delen van deze weg bestaan nog steeds als zandpaden. De 

molen stond op de plek waar de weg de beek kruiste. Van Theuven heeft niet 

lang plezier gehad van de molen. In 1624, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, 

trokken Spaanse troepen op weg van de Achterhoek naar de Veluwe door 

Spankeren. Hierbij is het hele dorp, inclusief de molen, geplunderd en in brand 

gestoken. De watermolen is nooit herbouwd.  

 

AGENDA voorjaar 2020 

April 2020 

18 april Bevrijdingsfeesten: afgelast 

27 april   Koningsdag: festiviteiten afgelast 

Mei 2020 

 5 mei   Nationale Bevrijdingsdag: festiviteiten afgelast 

9 mei Ophalen oud papier en karton 

Juni 2020 

20 juni Ophalen oud papier en karton 

21 juni Celloconcert Petruskerk 15.30 uur 

 

Alle data en evenementen onder voorbehoud i.v.m. het coronavirus. 

Volg ook lokale media over wel of niet doorgaan van evenementen.   
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Belangenvereniging Spankeren behartigt het collectieve belang van de inwoners van 
Spankeren. Het uitgangspunt is het in stand houden en verbeteren van het dorp. De 
vereniging streeft naar een prettige en veilige leefomgeving, voor jong en oud. Hierbij 
dient de Belangenvereniging als klankbord voor de inwoners van Spankeren. Mocht u 
vragen hebben over welk onderwerp dan ook, aarzel niet om één van de bestuursleden 
te benaderen. Vier maal per jaar wordt een info bulletin uitgegeven waarin de leden op 
de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen in en rond Spankeren.                        
Het lidmaatschap kost € 5,00 per jaar 

 

Website: www.belangenverenigingspankeren.nl 
 

 

 

Weet u dat? 
Aan de Prinses Margrietschool is aan de Dorpsweg-kant een AED bevestigd. Dit AED-

apparaat (Automatische Externe Defibrillator) betreft een voorziening die bij hartfalen 

in noodgevallen binnen het dorp snel ingezet kan worden. Bij het inschakelen van het 

apparaat wordt u via een geluidsvoorziening geïnstrueerd hoe te handelen. 

Contactgegevens Belangenvereniging Spankeren 

Voorzitter   

Martijn den Duijn      0618325674       martijndenduijn@hotmail.com 

Secretaris    

Rebecca Heye 0634018068 belangenverenigingspankeren@live.nl 

Penningmeester   

Rob Lammerts            0619705904 robenhan@hotmail.com 

Overige bestuursleden  

Jan Hulsing 0654975403  j.hulsing8@upcmail.nl 

Ruben Ruyten 0625023766 rhparuyt@gmail.com 

Martin van Gessel      0621978914 martin.van.gessel@gmail.com 

Fred Milius                 0654910050 milius@wxs.nl 

Martin Gerritsen         0634501891       martin.gerritsen@xs4all.nl 

Redactie van dit bulletin 
Pieter Hoeneveld 0610948940       phoeneveld@icloud.com 

Rebecca Heye 0634018068 rebecca_heye@hotmail.com 

Jan Hulsing 0654975403  j.hulsing8@upcmail.nl 


