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= Van het bestuur =  

Beste inwoners van Spankeren, 
 
2020 is in alle opzichten een bewogen jaar geweest voor ons allen en dus 
ook voor de Belangenvereniging. Door Corona is het sociale leven tot 
stilstand gekomen. In Spankeren hebben we dat gemerkt doordat veel 
leuke dingen niet door zijn gegaan. Geen opvoeringen van toneel en 
muziek, geen Oranjefeest en geen Wilspa. Hopelijk wordt 2021 een beter 
jaar waarin we meer kunnen en mogen. 
 
2020 is ook het jaar waarin de gemeente Rheden heeft aangegeven 
serieus werk te willen maken van het plaatsen van windmolens of 
zonneparken in het buitengebied van ons mooie dorp. Zoals u weet zijn 
we als Belangenvereniging hier, om diverse redenen, geen voorstander 
van. Een mening die gelukkig door veel inwoners wordt gedeeld, gezien 
de opkomst bij de informatiebijeenkomsten deze zomer en de diverse 
ingezonden stukken in de Regiobode. We zijn en blijven in gesprek met 
het gemeentebestuur en de politiek. Zodra de situatie het weer toelaat 
willen we een bijeenkomst voor bewoners organiseren, waarin we onze 

standpunten met u willen delen en 
graag uw mening horen. 
 
In de ALV hebben we afscheid 
genomen van Martin van Gessel. 
Martin heeft zich jarenlang ingezet 
voor de Belangenvereniging, onder 
andere als secretaris. Wij bedanken 
hem nogmaals voor zijn inzet.  
 
 
 
Het huidige bestuur bestaat nu uit 8 
personen. Eerlijk gezegd zouden we 
wel wat hulp kunnen gebruiken. De 
meeste bestuursleden hebben 
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"gewoon" een baan en een gezin en doen het werk voor de 
Belangenvereniging in hun vrije tijd. Door de plannen voor de 
windmolens en zonnevelden is het aantal overleggen met bijvoorbeeld 
de gemeente, andere belangenverenigingen en bewoners toegenomen. 
We doen dit graag, maar hulp is welkom. Zo komt de plek van secretaris 
vrij. Rebecca heeft aangegeven hier te weinig tijd voor vrij te kunnen 
maken. Ze blijft wel bestuurslid, maar niet meer als secretaris. Verderop 
in dit bulletin zal Rebecca zelf aangeven wat de secretaris allemaal doet. 
Waar we ook hulp voor zoeken is het groenonderhoud: de bankenroute 
en het ommetje Spankeren. Er was hier in het verleden een groep 
mensen enthousiast mee bezig, maar dit is helaas verwaterd. We willen 
dit graag weer oppakken. Mensen die dit leuk vinden kunnen zich 
melden (belangenverenigingspankeren@live.nl), zodat we dit voorjaar 
weer aan de slag kunnen. 
 
Rest mij u fijne feestdagen en een gezond 2021 te wensen. Blijf 
voorzichtig en let een beetje op elkaar. 
 
 

Hartelijke groet, 

Martijn den Duijn 

Namens het bestuur van Belangenvereniging Spankeren 

 

Gezocht: nieuwe secretaris voor de belangvereniging 

Wil jij bijdragen aan het in stand houden en verbeteren van het dorp en 
heb jij zo’n 10 uur per maand vrij te besteden? Wil jij nauw betrokken 
worden bij de plannen van de Gemeente en als eerste op de hoogte zijn 
van nieuwe ontwikkelingen in en om Spankeren?  

Ik, Rebecca, nodig je uit om te overwegen of de rol van secretaris van de 
belangenvereniging iets voor jou is. Ik heb besloten om tijdens de 
Algemene Ledenvergadering in 2021 het stokje over te dragen. 
Misschien wel aan jou! 
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De afgelopen 2 jaar heb ik mogen ervaren hoe het is om voor de belangen 
op te komen voor het dorp waar ik in woon. Het begon vrij rustig, totdat 
daar ineens de plannen voor windmolens in Spankeren waren. Samen 
met mijn medebestuursleden heb ik aan tafel mogen zitten bij 
wethouder Doris Klomberg. Wat ik tijdens die gesprekken heb geleerd, 
is dat het écht belangrijk is om als belangenvereniging zichtbaar te zijn 
en dat we onze standpunten blijvend onder de aandacht moeten 
brengen.  

Nu heb ik besloten om het stokje over te dragen. De reden hiervoor is dat 
je als secretaris eerste aanspreekpunt bent voor vragen die afkomstig zijn 
van de gemeente, van leden van de belangenvereniging en andere 
externe partijen. Deze vragen komen binnen via email en via de telefoon. 
Zelf heb ik een fulltimebaan, waarvoor ik – zeker nu met COVID – veel 
tijd achter mijn laptop doorbreng. Mijn werkemail bijhouden is al een 
uitdaging, laat staan dat daar nog de mailbox van de belangenvereniging 
en mijn privémail bijkomen. Ik kan dus niet de tijd en liefde geven aan 
het vervullen van de rol als secretaris die het verdient. Daarbij is het ook 
een signaal dat als je een bestuursrol wilt vervullen, dit niet gelijk voor 
een hele lange periode hoeft.  

Wat komt er kijken bij de rol van secretaris? En hoeveel tijd kost dat? 
Gemiddeld besteed ik zo’n 10 uur per maand aan de belangenvereniging 
voor de taken die bij de rol van secretaris komen kijken. Het gaat hierbij 
om het beheren van de mailbox, het voorbereiden van de maandelijkse 
bestuursvergadering incl. vergaderstukken en verslaglegging van de 
bestuursvergadering en het bijhouden van de afsprakenlijst. De rol van 
secretaris kan je daarnaast nog uitbreiden. Zelf schrijf ik bijvoorbeeld 
mee aan het informatiebulletin en mag ik meedenken over hoe de nieuwe 
website eruit komt te zien. Ook neem ik af en toe deel aan 
informatiesessies die door de Gemeente worden georganiseerd. Deze 
vinden gemiddeld 1x per 2 maanden plaats. 

Heb je interesse in de rol van secretaris of wil je er mee over weten? Stuur 
dan een mailtje naar belangenverenigingspankeren@live.nl  

Rebecca Heye 

Secretaris Belangenvereniging Spankeren 
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Buurtbus nieuws 

De verwachte herstart in november ging niet door. In de eerste plaats 
omdat de ombouw van de bus nog steeds niet gerealiseerd is. 
Waarschijnlijk zijn er onvoldoende onderdelen op voorraad voor de 
ombouw van alle buurtbussen die onder auspiciën van BRENG rijden. 
Maar daarbij komt ook dat door de aanscherping van Coronaregels het 
reizen ontmoedigd wordt. De ombouw-operatie gaat daarom langzamer. 

Naar aanleiding van bovenstaande en om een stukje duidelijkheid te 
verschaffen heeft het buurtbusbestuur besloten om in 2020 niet meer 
te rijden. Gestreefd wordt naar een herstart zo mogelijk begin januari.  
Voordat de busdiensten weer opstarten krijgen de chauffeurs de 
gelegenheid om de aanpassingen in de bus te bekijken en worden zij 
geïnstrueerd over de werking. Omdat ook gezondheid en welzijn van de 
chauffeurs een zwaarwegend element is in het besluit om weer aan de 
gang te gaan, krijgen zij de gelegenheid om aan te geven of men onder 
de dan geldende omstandigheden wel of niet wil rijden. De uiteindelijke 
herstart-beslissing wordt indien mogelijk in de maand december 
genomen. 

In 2021 bestaat de buurtbus 10 jaar. De komende tijd zal duidelijk 
worden of en hoe dat gevierd kan worden.  

 

Kerstboom op het Kerkplantsoen 

Net als voorgaande jaren zal ook dit jaar op het Kerkplantsoen een 
kerstboom staan. De boom wordt de bewoners van Spankeren 
aangeboden door de gebroeders Rijneveld. We willen de firma daarvoor 
hartelijk bedanken. 
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Kerstmis: 24 december en 25 december in de 
Petruskerk 
  
Ondanks deze coronatijd biedt de kerk toch kerstvieringen aan. 
Het kinderkerstfeest is op 24 december (19:00 uur) voor alle 12-minners 
en voor maximaal 30 volwassenen. Dit keer komt “het koppige ezeltje” 
in beeld. Wie nieuwsgierig is nodigen we graag uit om aan te schuiven. 
Wel graag aanmelden bij Jan Burgers (jcenhburgers@ziggo.nl/0313-
416504) 
  
Kerstnacht vieren we met maximaal 30 kerkgangers: vanaf 22:15 uur is 
de kerk open. Op het programma stond eerst het Dierens Mannenkoor. 
Helaas laat Corona dit zingende gezelschap niet toe. 
We gooien het nu over een andere boeg: te zien in de kerk zelf én online 
via www.kerkdienstgemist.nl 
  
Kerstmorgen (25 december) vieren we het kerstfeest ook in de 
Petruskerk. Wie de kerstboom wil zien (én alle engelen in de kerk) meldt 
zich aan en laat zich verbazen. Als het goed is zullen twee jongeren ook 
nog een duet zingen. We beginnen om klokke 10:00 uur. Tot ziens 
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Muziekvereniging Wilhelmina 

Beste inwoners van Spankeren, 

Corona heeft afgelopen jaar ook muziekvereniging Wilhelmina 
Spankeren geraakt. We hebben maanden geen muziek kunnen maken 
met elkaar omdat het niet was toegestaan om bij elkaar te komen. 
Daardoor konden we helaas ook niet met de gezamelijke verenigingen in 
Spankeren het 75-jarig bevrijdingsfeest vieren. Ook de vrijwilligers van 
onze supportersvereniging mochten geen papier in het dorp ophalen en 
de Wilspa werd afgelast. 

Met de huidige tweede golf hebben we onze verantwoordelijkheid 
genomen en een pauze ingelast. We hopen vanaf half november weer 
enigzins muziek te kunnen maken met elkaar en zijn aan het kijken naar 
mogelijkheden om weer van ons te laten horen. Te denken aan digitale 
concerten waarbij via een livestream mee genoten kan worden of buiten 
in kleine groepjes langs ensembles wandelen om te genieten van de 
mooie klanken van de muziek. 

Het jaar 2020 is een bijzonder 
jaar, maar was ook een mooi jaar 
voor onze vereniging. In januari 
won het opleidingsorkest met een 
jeugdfestival de eerste prijs voor 
het creatiefst neerzetten van het 
thema ‘solisten’.  

Op woensdag 11 maart mochten 
we onze nieuwe dirigent Wolbert 
Baars begroeten. Optredens met 
Koningsdag gingen niet door, maar de muzikanten speelden, na een 
landelijke oproep, thuis, voor hun buurt, het Wilhelmus. 
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In oktober hebben negen muzikanten hun praktijkexamen voor diploma 
A, B of C gedaan en iedereen is met prachtige cijfers geslaagd. Daar zijn 
wij als vereniging trots op. Ook onze blokfluitgroep heeft het lesjaar 
muzikaal afgesloten met een klein concert voor familie samen met het 
opleidingsorkest. 

Eind oktober 2020 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Het 
dagelijks bestuur bestaat nu uit Ferdinand Sikkelbein (voorzitter), André 
van de Graaf (secretaris), Siem Bakker (penningmeester). Daarnaast zijn 
Luc Spruijt, Yvonne Bakker en Nicole Wind algemeen bestuurslid. 
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Uiteraard willen we Josina Schurink, Lisette Doedel, Jan Heerings en 
Dik Kranenburg hartelijk danken voor hun jarenlange vrijwillige inzet 
voor ons bestuur. 

Met elkaar kijken we vooruit en blijven we toewerken naar optredens 
zodat we met elkaar genieten van muziek. Muziek verbindt en is voor 
iedereen! 

 

Een eigen Volkstuin en heerlijke eigen gekweekte 
groenten ?  Het kan in Spankeren ! 

Aan de Kerkweg 8 in Spankeren ligt het Volkstuincomplex van de 
Dierense Tuinders Vereniging. 

Op ruim 190 tuinen kweken hobby tuinders hun eigen fruit, groenten en 
ook bloemen. Een fijne hobby in de mooie natuur die daarnaast ook nog 
eens heerlijke en mooie gewassen oplevert. Wat is nu nog leuker dan de 
eigen opbrengst van een eigen tuin. 

Ook voor inwoners van Spankeren behoort het huren van een tuin op dit 
complex tot de mogelijkheden. Een aantal inwoners van Spankeren heeft 
er tot tevredenheid  al een tuin. 

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over welke tuinen nog 
beschikbaar zijn, neemt u dan contact op via de 
internetsite  info@dierensetuindersvereniging.nl. Er wordt dan graag 
met u een afspraak gemaakt voor een rondleiding en verdere 
informatieverstrekking.  Zonder afspraak op het comlex langskomen  
kan ook op de maandagmorgen tussen 08.30 uur en 10.30 uur en in de 
zomerperiode ook op de zaterdagmorgen tussen 08.30 en 10.30 uur. Er 
zijn dan bestuursleden aanwezig die u graag verder helpen. 
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Volkstuincomplex Kerkweg 8 

 

Spankerens archief weer terug in Spankeren. 

Het dorpsarchief is ontstaan rond 1997 nadat Bets en Gerard 
Hummelman materiaal verzameld hadden voor het boek “Spankeren 
…… nooit van gehoord”. Er kwam zoveel materiaal binnen dat ze 
besloten een Dorpsarchief te starten voor de Belangenvereniging. Na het 
overlijden van Bets en Gerard kwam het archief in 2014 als opslag 
terecht in Apeldoorn. In 2019 stelde Ruben Ruyten van de Gelderse 
Toren voor het archief een ruimte beschikbaar in de Orangerie. Ik, Rob 
Lammerts, wilde het beheer wel op me nemen en ben toen aan de slag 
gegaan met het inventariseren. In alle mappen zit nu een beschrijving 
van de onderwerpen verdeeld in documenten, foto’s en krantenknipsels. 
Dit alles is tevens opgeslagen op een externe schrijf. Er zijn 110 mappen 
met 61 onderwerpen zoals Albany Nordiska, Apeldoorns Kanaal, Doop 
en Begraafplaats 1772 – 2012, De Gelderse Toren 1273 – 1990, 
IJsvereniging 1929 – 1987, Personen 1886 – 2007, Station 1865 – 1907, 
Voetbal Falto enz. enz. 
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De Orangerie is niet openbaar. In principe kan iedereen het archief 
inzien of raadplegen. Wil je hier gebruik van maken laat me dat weten 
via email robenhan@hotmail.com. We overleggen dan wat mogelijk is. 
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Het had een mooi jaar moeten worden voor wat betreft de organisatie 
van diverse festiviteiten in ons mooie dorp. Met veel vrijwilligers uit 
verschillende verenigingen, de kerk en de school waren de 
voorbereidingen voor de viering van 75 jaar bevrijding van Spankeren in 
volle gang. Tot onze spijt moesten we besluiten dat alle geplande 
festiviteiten van zaterdag 18 april 2020  geen doorgang konden vinden. 
Alle vrijwilligers waren zo enthousiast en daarnaast hadden ook andere 
inwoners en bedrijven in Spankeren hun medewerking toegezegd.  
De eerste Coronagolf gooide namelijk roet in het eten. Er werd nog 
geprobeerd  om de herdenking te verzetten naar 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 ons de 
uitgelezen datum om alsnog onze vrijheid te vieren. Helaas kon dit ook 
geen doorgang vinden en moesten we er voor dit jaar vanaf zien.  

We bekijken nog of het mogelijk is de bevrijding een jaar later te vieren 
en wel op zaterdag 17 april 2021. Mocht dit doorgang vinden, dan 
worden jullie hier nader over geïnformeerd. 

Ik wil een ieder bedanken voor zijn of haar inzet gedurende de 
organisatie. 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. 

Maar laten we eerlijk zijn, de gezondheid van onze dorpsgenoten staat 
op de eerste plaats. 
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Oranje Vereniging Spankeren   

De Oranjevereniging bestond dit jaar ook 75 jaar. Onze vereniging werd 
op 17 juli 1945 opgericht. 75 jaar delen wij lief en leed in ons dorp en 
organiseren wij het Oranjefeest. Voor velen is het vogelschieten op de 
zaterdagmiddag een hoogtepunt. Lekker in het zonnetje kijken naar de 
vogel die soms maar niet wil vallen. Ook wij hadden de nodige 
festiviteiten in voorbereiding om aan ons feest nog meer glans te geven. 

Buiten deze festiviteiten zijn er natuurlijk ook mensen en ondernemers 
die het moeilijk hebben in deze Coronatijd en daarbij valt de organisatie 
van feesten in het niet. 

Wij wensen de inwoners van Spankeren veel geluk en gezondheid in 
2021. We hopen in dat jaar weer meer ruimte te krijgen om een en ander 
voor jullie te organiseren.   

André Maalderink 

Voorzitter van de Oranjeverenging Spankeren 

 

Kerkdiensten: live voor kerkgangers en kijkers 
  
Wie de Dorpskerk in de gaten heeft gehouden, heeft gezien dat na de 
zomer de Petruskerk elke zondag open is. Voorlopig zijn er 30 bezoekers 
welkom. Als de regels versoepelen hopen we 55 “gasten” te kunnen 
ontvangen en weer zelf te zingen. 
Binnenkort is er nog een optie: online meekijken en vieren! 
Via www.kerkdienstgemist.nl kunt u op zondag inschakelen of later in 
de week nog eens de eredienst volgen. Een computer, laptop of Ipad kan 
dus ook devote zaken in beeld brengen. 
Als kerkelijke achterban nodigen we u graag uit om dit eens uit te 
proberen. En u bent ook welkom in uw eigen Dorpskerk. 
  
ds. Quik-Verweij 
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Stichting Doprskerk Spankeren 

Behalve een keukenvoorziening staat er vanaf januari 2021 ook een 
nieuwe digitale vleugel in het kerkgebouw. Echt een aanwinst bij 
concerten en andere gelegenheden! De digitale vleugel is in een 
samenwerkingsproject met de kerk aangeschaft zodat deze door beide 
geledingen gebruikt kan worden. Zo 
ook bij de verhuur van het kerkgebouw 
door Stichting Dorpskerk Spankeren. 

Niet onbelangrijk om te noemen dat 
het Pr. Bernhard Cultuurfonds een 
aanzienlijke financiële bijdrage heeft 
toegezegd aan de Stichting Dorpskerk 
Spankeren. Met een financiële bijdrage 
uit eigen middelen heeft het bestuur eraan bijgedragen om de aankoop 
van de digitale vleugel mogelijk te maken. De Hervormde Gemeente 
heeft uit het legaat van de op 1 januari jl. overleden inwoner van 
Spankeren, Jan Verweij, aan deze vleugel een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren.  

Verder is het een aanwinst dat de kerk nu de mogelijkheid biedt om tv-
beelden van de activiteiten in het kerkgebouw live uit te zenden. In deze 
coronatijd is dat natuurlijk een uitkomst bij een maximaal aantal 
toegestane bezoekers (onder andere trouw- en rouwdiensten). In de kerk 
is een volledige studio gebouwd en met behulp van drie camera’s kan 
alles prima in beeld worden gebracht. Ook van deze faciliteiten, die 
wekelijks gebruikt worden voor de kerkdiensten, kan de Stichting 
Dorpskerk Spankeren bij de verhuur van het kerkgebouw gebruik 
maken. 

Kortom, veel faciliteiten in het kerkgebouw die gebruikt kunnen worden 
bij de activiteiten in het komende jaar van de Stichting Dorpskerk 
Spankeren en bij de verhuur van het kerkgebouw! Wij hopen dat dat in 
2021 weer mogelijk kan zijn! 

Voor de komende tijd wensen wij u van harte alle goeds toe! 

Met hartelijke groet, Bestuur Stichting Dorpskerk Spankeren 
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Motorclub Spankeren 

Afgelopen jaar was een jaar waarin wij onze zomeravondrit van 25 juni 
jl. en de jaarlijkse zomerrit van 5 september jl. in een ander jasje hebben 
moeten steken vanwege de Coronacrisis. Wij hebben uiteindelijk wel 
twee mooie ritten gereden, maar helaas 5 september niet kunnen 
afsluiten met een gezellig samenzijn. 

Wij hopen in het jaar 2021 weer op de oude voet verder te kunnen met 
de organisatie van de zomeravondrit in juni en de zomerrit in september. 
Wanneer de situatie het toelaat, hopen wij de zomerrit in september wel 
te kunnen afsluiten met een gezellig samenzijn onder het genot van een 
heerlijke BBQ. 

Wij zijn als organisatiecomité bezig met de voorbereidingen hoe wij de 
motorroutes kunnen uitzetten en wel op een veilige manier. De 
informatie hierover volgt in het nieuwe jaar. 

Namens het organisatiecomité van MC Spankeren wensen wij iedereen 
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig, maar vooral Gezond 2021! 
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Van de Toneelverening Spankeren 

Beste dorpsgenoten, 

Door de uitbraak van het Coronavirus heeft het Bestuur van de 
Toneelvereniging Spankeren moeten besluiten in maart 2020 alle 
uitvoeringen af te lasten en was ons toneelseizoen plotseling geëindigd. 
Sindsdien is het stil om ons heen geweest maar we zijn jullie niet 
vergeten. 

 

We zijn enige tijd geleden bij elkaar geweest en hebben nieuwe plannen 
gemaakt. Echter, door de pandemie is het bij plannen alleen gebleven. 
Wij hopen in het nieuwe jaar de draad weer op te pakken, aan 
enthousiasme zal het niet ontbreken. 

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar in deze moeilijke tijd en hopelijk 
tot volgend jaar! 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Toneelgroep Spankeren 
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Groenonderhoud Muziektent Spankeren 

Naar aanleiding van de oproep in het vorige Informatiebulletin van de 
Belangenvereniging Spankeren, hebben zich 7 nieuwe vrijwilligers 
aangemeld voor het groenonderhoud van de Muziektent Spankeren. We 
zijn nu met een totaal van 9 vrijwilligers. Op zaterdag 7 november jl. zijn 
we voor het eerst bij elkaar geweest om afspraken te maken. Meteen 
kwam er een nieuw initiatief ter sprake en wel het versieren van de 
muziektent rondom de Kerstdagen. Wij waren allen erg enthousiast en 
dus zal dit jaar de muziektent in het licht staan. Op zaterdag 5 december 
zullen wij het groen rondom de muziektent winterklaar maken met 
daarbij een kop koffie met iets lekkers. Wij willen alvast alle vrijwilligers 
bedanken voor hun medewerking. Mochten er nog mensen zijn die 
willen aansluiten, jullie zijn van harte welkom.  

Alvast bedankt voor je medewerking! 

André Maalderink (a.maalderink@upcmail.nl) 

Beheerscommissie Muziektent Spankeren 

 

Historie: De oranjerie bij de ‘Gelderse Toren’ 

Staande aan het einde van de oprijlaan bij de rechthoekige buitengracht, 
zie je rechts op het voorplein van het kasteel twee gebouwen. Het linker 
gebouw wordt oranjerie genoemd. Het is in 1880 gebouwd in opdracht 
van de barones van Rhemen. De bouwkosten bedroegen ruim 21.780 
gulden. De bouwmeester was waarschijnlijk de Ellecomse  architect – 
aannemer Jan Brink Evers. Deze was in 1865 ook verantwoordelijk voor 
het ontwerp en de uitvoering van de verbouw van de ‘Gelderse Toren’.  

Een belangrijk doel van een oranjerie is het laten overwinteren van 
vorstgevoelige kuipplanten. Vaak zijn dat sinaasappelboompjes 
[sinaasappel = orange (Fr.)], dat verklaart de naam van het gebouw. 
Slechts globaal werd en word de achterste helft van het gebouw 
daadwerkelijk als oranjerie gebruikt. Dat vereist een bepaalde inrichting. 
Het moest mogelijk zijn om de overwinterende planten regelmatig water 
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te geven. Daar moest de vloer tegen bestand zijn en deze werd daarom 
gemaakt van gele, harde IJsselsteentjes. Onder de vloer lagen 
verwarmingsbuizen. Door een aantal gietijzeren roosters in de vloer kan 
warme lucht opstijgen.  

 
Gebouw links is de oranjerie 

Het voorste deel van de oranjerie heeft een woon- en werkfunctie. In dit 
deel bevonden zich destijds onder andere een keuken, een hal en een 
eetkamer. De kamer heeft een fraaie lambrisering, uitgevoerd in 
neorenaissance stijl. Deze lambrisering is later aangebracht. In de hal is 
een fraai vormgegeven trap die naar de kamers op de bovenverdieping 
leidt.   

De bijzondere indeling van het gebouw was bedoeld als oplossing voor 
een praktisch probleem. Tot 1880 zat de keuken van de ‘Gelderse Toren’ 
namelijk in de kelder van het kasteel. De verschillende families Van 
Rhemen die voor 1880 het kasteel bewoonden verbleven gedurende de 
winter doorgaans in hun stadsresidentie in Zutphen. Bij hun terugkeer 
in Spankeren in het vroege voorjaar, stond de kelder vaak nog onder 
water en kon dan nog niet als keuken worden gebruikt. Vanwege de 
hogere ligging van de oranjerie bleef de begane grond droog en kon daar 
een keuken worden gerealiseerd. 
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AGENDA Winter 2020/2021 

19 december Gifbus, Kerkplantsoen 

21 december Ophalen oud papier en karton 

24 december Kinderkerstfeest in de Dorpskerk, aanvang 19.00 uur 

24 december Kerkstnachtviering in de Dorpskerk, aanvang 10.15 uur 

25 december Kerstdienst in de Dorpskerk, aanvang 10.00 uur 

Januari 2021 

15 januari Ophalen oud papier en karton 

16 januari Gifbus, Kerkplantsoen 

Februari 2021 

20 februari Gifbus, Kerkplantsoen 

27 februari Ophalen oud papier en karton 

Maart 2021 

20 maart Gifbus, Kerkplantsoen 

23 maart Algemene Ledenvergadering  
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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 

Pieter Hoeneveld      0610948940 phoeneveld@icloud.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 


