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= Van de redactie =  

Juli 2020 

Beste lezer,  

Voor u ligt het informatiebulletin van juli 2020. Wij hebben dit keer 

besloten het bulletin niet alleen onder onze leden te verspreiden, maar 

onder alle inwoners van Spankeren. De reden hiervoor is dat er grote 

ontwikkelingen gaande zijn in en om Spankeren en wij vinden dat u daar 

allen op van de hoogte hoort te zijn. 

We hebben het natuurlijk over de plannen voor grootschalige 

energieopwek in Spankeren. In de vorige editie gaven wij aan dat 

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

behalen van de regionale energiedoelstellingen, dit komt door de 

omringende natuurgebieden. Daarmee leek realisatie van de 

windturbines in Spankeren niet mogelijk. De afgelopen weken is echter 

gebleken dat we met maar liefst twee afzonderlijke agenda’s te maken 

hebben: die van de Regionale Energiestrategie (RES) en die van 

Gemeente Rheden zelf (het coalitieakkoord). In de RES is Spankeren 

niet aangewezen als zoekgebied voor windturbines. De gemeente 

daarentegen beschouwt het gebied aan de Broekdijk wél als interessant 

voor de verkenning van windturbines. 

Afgelopen weken hebben er dan ook gesprekken plaatsgevonden met de 

wethouders van Gemeente Rheden, inwoners langs de Broekdijk en is 

gesproken met vertegenwoordigers van andere belangenverenigingen 

rond Spankeren. Wij doen er alles aan om ons standpunt te verdedigen 

en te voorkomen dat winturbines in Spankeren realiteit worden. 

Verderop in het bulletin leest u hier meer over. 
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Tot slot zijn wij erg benieuwd wat u van het nieuwe logo van de 

belangenvereniging vindt. Afgelopen maanden heeft Mieke Pellen, 

student mediavormgeving te Apeldoorn, verschillende ontwerpen 

gemaakt op basis van onze ideeën en wensen. Het eindresultaat treft u 

op meerdere plekken in dit bulletin. Mieke gaat na de zomer haar 

examenjaar in en hoopt daarna aan de slag te kunnen in de grafische 

sector of haar eigen bedrijf te starten. Mocht u ook op zoek zijn naar een 

(nieuw) logo of huisstijl, kunt u contact met Mieke opnemen via 

miekepellen311@hotmail.com Nogmaals dank voor je inzet en het mooie 

resultaat @Mieke! 

Mocht u nog geen lid zijn van de belangenvereniging en 4x per jaar dit 

bulletin willen ontvangen? Voor € 5,00 per jaar kunt u lid worden van 

de  belangenvereniging. U kunt uzelf opgeven door een mail te sturen 

naar belangenverenigingspankeren@live.nl 

Wij wensen u een fijne zomer! 

Het bestuur van Belangenvereniging Spankeren 
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Windmolen en zonnepanelen in Spankeren? 
 

De discussie is een tijdje naar de achtergrond verdrongen door de 
Corona-crisis, maar nu die onder controle lijkt, wordt de 
klimaatdiscussie weer actueel. Zeker voor Spankeren, omdat de 
gemeente Rheden het buitengebied van Spankeren heeft aangewezen als 
onderzoeksgebied voor het plaatsen van windmolens en zonnepanelen. 
Wellicht heeft u hier al wat over gehoord of gelezen in De Gelderlander 
en Regiobode. 
 
 

 
 
 
Dit voorjaar heeft het bestuur van de Belangenvereniging deelgenomen 
aan diverse overleggen met de gemeente en heeft naar aanleiding 
daarvan een standpunt bepaald over dit punt. Naar de mening van de 
Belangenvereniging is het buitengebied van Spankeren niet geschikt 
voor windmolens. Zonnepanelen zijn acceptabel, mits goed ingepast in 
het landschap en met een goede verdeling van lusten en lasten. 
 
 
Wij hadden wethouder Klomberg uitgenodigd voor de ledenvergadering 
om uitleg te geven over de plannen van de gemeente. Omdat het 
onderzoeksgebied ook grenst aan Laag-Soeren en Dieren Noord-Oost, 
hadden de belangenverenigingen daar hetzelfde gedaan. Helaas gooide 
Corona roet in het eten en werden de bijeenkomsten uitgesteld. Nu we 
weer wat meer mogen, wordt het ook weer tijd voor de gemeente om die 
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uitleg over de plannen alsnog te komen geven. Mede omdat de plannen 
nu concreter zijn dan in maart. Gelukkig vindt de gemeente dit ook en 
komt de wethouder graag uitleg geven over de plannen en vragen van 
bewoners beantwoorden. 
 
 
 
Informatieavonden 
Op korte termijn vinden de eerste bijeenkomsten plaats.  
Op 6 juli in de Dorpskerk in Spankeren en op 9 juli in De Harmonie 
in Laag-Soeren, beiden beginnen om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 
uur). Na de zomervakantie, op 3 en 7 september staan nog twee 
bijeenkomsten gepland. De gemeente heeft hierover een brief aan iedere 
bewoner gestuurd met meer details over hoe aan te melden. U kunt zich 
voor iedere bijeenkomst aanmelden, dus ook voor die niet in Spankeren 
plaatsvinden. 
 
De Belangenvereniging rekent op uw komst! Alleen samen kunnen we 
de gemeente op andere gedachten brengen en de plannen veranderen.  
 

Het bestuur van Belangenvereniging Spankeren 
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Nieuwe datum Bevrijdingsfeest 

Op 24 maart is besloten om het 75-jarig Bevrijdingsfeest dat op zaterdag 

18 april 2020 zou plaatsvinden, uit te stellen.   

Na overleg met de betrokken instanties is de nieuwe datum van het 
Bevrijdingsevenement bekend:  zaterdag 17 april 2021!  
  
Wij gaan ervan uit dat op deze dag de festiviteiten doorgang zullen 
vinden. De draaiboeken liggen klaar en wij zijn vastbesloten er een mooi 
evenement van te maken! Wij hebben er vertrouwen in!  
  
Met hartelijke groet, namens de gezamenlijke Spankerense verenigingen 
en stichtingen,  
   
André Maalderink,  voorzitter Oranjevereniging Spankeren  
 

 
 
Zomeravondrit 25 juni 2020 Motorclub Spankeren 
  

Ondanks de moeilijke tijd waar we met ons allen in verkeren, hebben we 
er voor gekozen de jaarlijkse zomeravondrit gewoon door te laten gaan. 
Het was een warme zomerse avond en we vertrokken zoals altijd vanaf 
de muziektent. Het was een heerlijke rit van 110 kilometer door de 
Achterhoek. We hebben een pitstop gemaakt op het erf bij een boer in 
Ruurlo. Joke en Bert stonden daar met koffie, thee, koud water en een 
heerlijke koek ons te verwelkomen. 
 

We gaan nu weer aan de slag om 
voor zaterdag 5 september een 
mooie rit uit te zetten en hopen 
op een grote deelname. 
 
De organisatie van MC 
Spankeren wenst iedereen een 
fijne zomervakantie! 
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Oproep voor nieuwe leden en bestuursleden 

Beste dorpsgenoten.  

Zoals in de introductie aangegeven, kan ieder huishouden in Spankeren 

lid worden van de belangenvereniging. We weten dat er afgelopen jaar 

flink wat nieuwe dorpsbewoners bij zijn gekomen. Graag nodigen wij u 

uit om u aan te melden voor de belangenvereniging. Lidmaatschap 

bedraagt €5,00 per jaar. Hiervoor ontvangt u elk kwartaal dit 

informatiebulletin en wordt u ieder jaar uitgenodigd om aan de 

Algemene Ledenvergadering deel te nemen. Deze avond koppelen wij 

vaak aan een thema dat in of om Spankeren speelt.  

Ook willen wij weer aandacht vragen voor de oproep voor nieuwe 

bestuursleden. Wij verwachten dat de komende jaren in het teken staan 

van grootschalige energieopwek en aan ons de taak ons standpunt zo 

goed mogelijk te verdedigen. Gezien het aantal bijeenkomsten dat door 

partijen als de Gemeente, Provincie en andere gremia wordt 

georganiseerd, kunnen wij op dit moment extra versterking goed 

gebruiken.  

Dus bent u het met ons eens dat windturbines absoluut niet welkom zijn 

in Spankeren en dat we over alternatieve vormen van grootschalige 

energieopwek aan tafel mee willen praten? Meld u aan via 

belangenverenigingspankeren@live.nl of neem contact met ons op 

indien u vragen heeft over een rol in het bestuur. Gemiddeld komen wij 

1x per maand bij elkaar, in de regel duren deze bijeenkomsten 2 uur. 

Daarnaast hebben wij taken en rollen binnen het bestuur verdeeld. De 

gemiddelde tijd die wij afzonderlijk aan de vereniging besteden is 

exclusief de maandelijkse vergadering zo’n 1 à 2 uur per week. 
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Stichting Dorpskerk Spankeren 

Nadat in het voorjaar van 2020 een aantal concerten gecanceld moest 
worden, kunnen wij u nu melden dat In Goede Handen Management 
opnieuw een concertprogramma voor 2020-2021 heeft samengesteld 
dat op 24 september 2020 van start gaat.  

Graag attenderen wij u nu alvast op de concertserie van najaar 2020.    

Voor uitgebreide informatie zie ook: 
www.stichtingdorpskerkspankeren.nl/index.php/activiteiten/concerten/ 

 

 

Donderdag 24 september 2020 

“Wiener Potpourri” 

Annelies Schraa, Csakán en Michiel Niessen, 

gitaar 

In dit programma met muziek van Diabelli, 

Krähmer, Giuliani en Bosisio staat de Czaskán centraal: de romantische 

opvolger van de blokfluit met daarbij gitaarmuziek.  

 

Donderdag 15 oktober 2020 “Zielroerend & Bekoorlijk” 

Martijn van Dongen (traverso), 
Markus Friemel (blokfluit), 
Mariette Akkerman (klavecimbel) 

en Inja Botden (barokcello) 

 

 

Deze vier musici hebben een prachtig programma samengesteld rond de 

componisten Quantz, Froberger, Händel en Telemann. 
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Donderdag 5 november 2020 “Oboe Virtuosi” 

Hanna Lindeijer 

(barokhobo), Edoarda 

Valorz (klavecimbel) en Inja 

Botden (barokcello) 

 

 

In een programma met virtuoze muziek van Telemann, Sanmartini en 

Matthes laat Hanna horen waarom dit prachtige instrument zo geliefd 

was en is in de barokmuziek. Begeleid door twee topmusici speelt zij 

sprankelende versieringen of doordrongen melodische lijnen op het 

mooie instrument: de barokhobo. 

Concerten 
Alle concerten vinden plaats in de Petruskerk aan de Kerkweg 2 te 

Spankeren en beginnen om 20.00 uur. In verband met de Covid-19 

maatregelen is het goed om vroegtijdig te reserveren. 

Kaarten bestellen 
Op de website https://spankeren.ingoedehanden.management kunt u 

kaarten bestellen à € 22,50 Ook zijn er passe-partout kaarten te 

verkrijgen à € 140,- (€ 20,- per concert). 
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De IK-BUURT-MEE- bank 

Voor de coronacrisis, dat lijkt al lang geleden, kregen alle huishoudens binnen 

de gemeente Rheden een cheque van 7,50.  Alle inwoners van de gemeente 

Rheden mochten initiatieven aandragen waaraan dat geld besteed kan worden. 

Samen met Cees Verburg en Ben van Middelkoop hebben we het plan ingediend 

om cheques in te zamelen voor een bank op ons kerkhof in Spankeren. 

De actie liep tot 13 april en op die dag was er voor een totaal bedrag van € 500,- 

aan cheques en contanten binnen gekomen. Dat was bijna het bedrag van de 

offerte van het Spankerense bedrijf Groundlevel van Frank Willems. De 

ontbrekende € 42,- heeft hij geschonken en ook heeft hij voor gratis 

verankeringsijzers gezorgd en de bank gratis geplaatst. Dat laatste is maandag 

25 mei gebeurd. 

Bij deze willen we iedereen, die cheques en geld geschonken heeft, hartelijk 

bedanken en in het bijzonder Frank en Ruben Willems voor het leveren en 

plaatsen van de bank. 

We hopen dat veel mensen de bank gaan gebruiken. 

De initiatiefnemers: Cees Verburg, Ben van Middelkoop en Jan Burgers. 

 

Frank en Ruben Willems plaatsen de bank. 
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Nieuws van de buurtbus  

Vanwege het uitbreken van Corona is het rijden van de buurtbus sinds 16 maart 

j.l. gestaakt.  

Vanaf 1 juni is het openbaar vervoer weer opgeschaald maar wel met de 

verplichting van het dragen van mondkapjes door reiziger en chauffeur. 

Er is momenteel overleg gaande tussen de provincie en Connexxion/Hermes en 

met de buurtbusverenigingen in de regio om te kijken wanneer en onder welke 

voorwaarden de buurtbussen weer kunnen gaan rijden. Het bestuur van de 

BBSD (de chauffeursvereniging) is van mening dat met versoepeling van de 

maatregelen het gevaar van Corona besmetting niet geweken is. Hygiëne 

maatregelen blijven belangrijk om besmetting te voorkomen. Daarbij moet u 

zich realiseren dat de buurtbuschauffeurs allemaal gepensioneerde vrijwilligers 

zijn. Zij behoren dus tot de leeftijdsgroep met een verhoogd gezondheidsrisico.  

Het BBSD-bestuur wil daarom de dienstregeling pas hervatten als de 

provincie/Hermes daartoe adviseren en op het moment dat er aan de 

voorwaarden wordt voldaan om de chauffeurs veilig en verantwoord hun werk 

te laten doen. Dat moment zal waarschijnlijk niet eerder dan medio/eind juli 

zijn, maar kan ook nog wel langer op zich laten wachten.  We vertrouwen erop 

dat onze passagiers hiervoor begrip zullen hebben. 

 

Historie: Tuinmanwoning ‘De Bockhorst’ 

Bij de kruising van de Bockhorstweg met de Beukenlaan staat de dubbele 

woning van de familie H. Uenk, die het gebouw ‘de Kleine Bockhorst’ heeft 

genoemd. Gezien de voorgeschiedenis is dat een logische naam. P.J. van Voorst 

Vader, sinds 1906 eigenaar van ‘De Bockhorst’, had in 1912 een aannemer de 

opdracht gegeven om een huis te bouwen voor zijn moeder. Echter, tijdens de 

bouw stierf de moeder en moest een andere bestemming voor het gebouw 

worden gevonden. Er werd besloten om er een dubbele woning van te maken 

voor de tuinman en de bosarbeider. Volgens overlevering hadden deze personen 

en hun families gewoond in huizen ongeveer op de plek waar nu de tennisbaan 
van ‘De Bockhorst’ ligt. Omstreeks 1913 waren deze huizen min of meer 

bouwvallig en moesten toch al vervangen worden.  
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De woningen nummeren aan twee wegen. Gezien vanaf de voorzijde is 

de linker woning als nr. 9 aan de Bockhorstweg en de rechter woning als 

nr. 6 aan de Beukenlaan gelegen. 

 

 De lonen waren destijds laag. Om grote gezinnen van voldoende voedsel 

te voorzien was enige creativiteit vereist. Bij beide woningen was een 

grote moestuin en een kippenhok. Achter beide woningen stond een 

varkensschuurtje. In het voorjaar werd een big aangeschaft, die 

vervolgens werd vetgemest met tuin- en keukenafval zoals schillen, 

stronken en bladeren en daarnaast met roggemeel. Vaak werd voor de 

big en het roggemeel, maar ook voor melk, in de avonduren gewerkt op 

één van de Spankerense boerderijen.  

In oktober kwam de slachter om het vetgemeste varken te slachten en te 

verwerken tot verschillende slachtproducten. Dat dekte dan voor een 

groot deel de jaarlijkse spek- en vleesbehoefte van het gezin. Al met al 

waren de gezinnen wat voedsel betreft goeddeels zelfvoorzienend.  
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AGENDA Zomer 2020 

Juli 2020 

6 juli Informatieavond grootschalige engerieopwek in Spankeren, 
Dorpskerk te Spankeren,  aanvang 19.30 

18 juli Gifbus, Kerkplantsoen van 9.45 tot 10.45 

Augustus 2020 

1 augustus Ophalen oud papier en karton 

15 augustus Gifbus, Kerkplantsoen van 9.45 tot 10.45 

September 2020 

3 september Informatieavond grootschalige engerieopwek in Spankeren, 
Dorpskerk te Spankeren,  aanvang 19.30 

12 september Ophalen oud papier en karton 

12 september Kaartavond Dorpshuis 

18 september Gifbus, Kerkplantsoen van 9.45 tot 10.45 

24 september Concert “Wiener Potpourri”, Dorpskerk Spankeren 

Oktober 2020 

10 oktober Kaartavond Dorpshuis 

15 oktober Concert “Zielroeren & Bekoorlijk”, Dorpskerk Spankeren 

24 oktober Ophalen oud papier en karton 

 

Alle data en evenementen onder voorbehoud van de actuele eisen RIVM. 

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 


