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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt het nieuwe infobulletin van de belangenvereniging Spankeren.
We hebben een lange hete zomer achter de rug . Hopelijk is iedereen goed
uitgerust en met nieuwe energie terug van vakantie weer aan het werk en aan de
dagelijkse werkzaamheden begonnen. De Wilspa heeft het gered met een enkele
ferme regenbui maar was als vanouds gezellig en levendig. De school is weer
begonnen en niet onbelangrijk de Spankerense brug is weer open en voorzien van
fietspaden en stoplichten een stuk veiliger geworden.
Daarmee is tegelijkertijd de Van Rensselaerweg weer afgesloten voort het snelle
verkeer. Een en ander zorgt er voor dat het met name op de Dorpsweg een
enorme toename teweeg brengt van grote en nog grotere vrachtwagens. De
belangenvereniging houd het in de gaten en heeft hierover contact met de
betreffende partijen.
Het kan niemand ontgaan zijn dat er stevig wordt gebouwd op de Van
Renselaerweg. In korte tijd verrijst de ene loods na de andere en ligt er weer een
nieuw fundament. Het heeft letterlijk en ook figuurlijk al heel wat stof doen
opwaaien.
Zoals u verder op in dit bulletin leest is de positie van de belangenvereniging een
hot item wat ons allemaal aangaat. Belangrijk voor iedere bewoner van ons dorp
om hierover minstens de gedachten te laten gaan en wellicht hierop actie te
ondernemen of een reactie te laten horen.
We maken ons op voor een mooie herfst met veel kleur en zonnige dagen.
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Is er toekomst voor de Belangenvereniging Spankeren?
Tijden veranderen, behoeften veranderen, denk hierbij aan Social Media en
overige digitalisering. Daar komt bij dat de gemeente in het kader van
burgerparticipatie, gebruik makend van de social media, in toenemende mate en
sneller met individuele burgers communiceert. Derhalve wordt de
Belangenvereniging minder, later of geheel niet ingeschakeld als het gaat om
zaken die ons dorp raken. Daarom willen we kritisch naar ons bestuur, onze
doelstelling en onze vereniging kijken.
Als bestuur merken we een afnemende betrokkenheid van onze leden bij de
Belangenvereniging. Dit merken we met name aan de bereidheid van leden om
vacatures binnen het bestuur in te vullen. Het huidige bestuur bestaat momenteel
uit 6 algemene leden, en 2 van de belangrijkste functies zijn niet permanent bezet.
We proberen de vereniging zo goed als mogelijk draaiende te houden en de
Spankerense belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Echter we hebben
onvoldoende ruimte om zaken voldoende aandacht te geven en indien nodig actief
te benaderen. Voor het voortbestaan is invulling van de vacatures, aanvulling en
verjonging van het bestuur dringend noodzakelijk. Daar komt bij dat 2
bestuursleden te kennen hebben gegeven te willen stoppen.
Dit is een onderwerp waar we de afgelopen jaren regelmatig tegenaan zijn
gelopen. We hebben gekeken naar oorzaken. Uiteraard ook naar ons eigen
functioneren. We hebben gekeken naar oplossingen, tot nu toe telkens alleen met
de bestuursvergadering. Maar nog niet met onze leden.
Daarom willen we het volgende met u bespreken. Heeft de belangenvereniging
nog een rol in deze tijd? Zo ja, welke is dat dan? Gaan we verder, hoe gaan we
verder en met wie gaan we verder? Zo nee, moet het misschien in een andere
vorm, bijvoorbeeld als Burgerbelang, actiecomité etc? Moeten we misschien een
fusie overwegen met een andere (belangen)vereniging. Of wellicht is er helemaal
geen behoefte meer aan een Belangenvereniging in Spankeren.
De huidige stand van zaken;
voorzitter – vacant
penningmeester - Rob Lammerts
secretaris – vacant
bestuurslid - Piet Nicolai
bestuurslid – Ruben Ruyten
bestuurslid - Harold Smeltink
bestuurslid - Jan Hulsing, voorzitter a.i.
bestuurslid - Martin van Gessel

3

Overige vacatures:
Redactielid infobulletin
Coö-ordinator onderhoud wandelroute
De doelstellingen van de belangenvereniging zijn:
Ontplooiing van activiteiten op het gebied van ruimtelijke ordening, zowel op
gemeentelijk als op provinciaal niveau. Het bevorderen van de verkeersveiligheid.
Instandhouding van een goed woon -en leefmilieu. Verfraaiing van het
dorpsaanzicht. Instandhouding c.q. verbetering van het voorzieningsniveau.
Bewaking van een goede infrastructuur.
Actuele lopende zaken en punten van aandacht;
Contacten met de politie
gebiedsagent / wijkteam
WhatsAppgroep buurtpreventie
AED
jaarlijks onderhoud door de fa. Medicall LifeSupport
training gekwalificeerde gebruikers (via Tjibbe de Boer)
bekostiging aanschaf, plaatsing en onderhoud 2e AED
Contacten met zuster- (belangen)verenigingen
WA-verzekering
via gemeente / VNG-polis
RONA
goederenvervoer op de IJssellijn
Traversewerken / spoorviaduct Kanaalweg
Verkeerssituatie op de Zutphensestraatweg / N348
Albanyterrein (nieuwbouw hal Transportbedrijf Thomassen Loenen)
Subsidie(-aanvraag) voor het informatiebulletin (jaarlijks voor 1 juli)
Dorpsplan (en Dorpsplanbudget) : voortgang uitvoering en eventueel vernieuwing
sport en recreatie >> coördinator onderhoud bankjesroute en sprengenroute
Structuurvisie Kleine Kernen en het project ‘Ik buurt mee!’ (Maarten van der
Leeden /contact met gemeente)
Structuurvisie Buitengebied (‘omgevingsvisie landelijk gebied’ > contact met
gemeente Rheden)
Bestemmingsplan Spankeren (voortgang besluitvorming n.a.v. concept-plan en
onze reactie daarop medio 2017)
Spankerens archief (realisatie van een permanente situatie)
Het informatiebulletin
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Wat ons betreft is het vijf voor twaalf.
Wij nodigen u uit voor een bijzondere ledenvergadering op 23 oktober om 20.00
uur in het Dorpshuis, om op een open en constructieve wijze samen over de
invulling van de belangenvereniging van gedachten te wisselen.
Het doel is om duidelijkheid te krijgen over de volgende zaken;
Is er (nog) behoefte aan een Belangenvereniging in Spankeren?
Zo niet, welke vorm is dan wel geschikt.
Zo ja, hoe en wie?
Agenda Bijzondere Ledenvergadering 23-10-2018, 20.00u
- Opening
- Toelichting aanleiding en huidige stand van zaken
- Discussie
- Conclusie - Hoe nu verder?
- Sluiting

Kennismaken
Mijn naam is Jantine Groenewold. Sinds begin september loop ik als HBO
theologie stagiaire in en rond de Dorpskerk in uw dorp Spankeren. Ik probeer mijn
weg te vinden en zoek naar verbindingen tussen het dorp en de kerk en andersom.
Hiervoor zoek ik contact met het verenigingsleven, maar ben ik ook op zoek naar
uw verhalen. Wat maakt dit dorp voor u zo bijzonder? Zijn er zaken die er in dit
dorp nog beter kunnen? Ik kom uw vragen en verhalen graag op het spoor. Neemt
u contact met mij op?

Via het volgende Infobulletin houd ik u op de hoogte van mijn ontdekkingen. De
verbindingen die ik ontdekte of legde zal ik hierin met u delen.
Contact via: jantine.mooibroek@windesheim.nl of 06 1664 2291
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MC Spankeren ging dit jaar over de grens
Op zaterdag 1 september vertrokken we omstreeks 9.00 uur met een groep van
ongeveer 25 motorrijders vanaf “De Sluis” voor de jaarlijkse motortocht van
Motorclub Spankeren. Het was prachtig weer om op de motor door een deel van
Nederland en Duitsland te toeren. Net voordat we vertrokken bereikte ons het
bericht dat er een motorrijder verongelukt was op de brug in Doesburg. Dit zette
een ieder toch wel even aan het denken. Als motorrijder ben je natuurlijk
kwetsbaar. Omdat de brug was afgesloten, reden we een alternatieve route en
gingen de IJssel over via de pont tussen Dieren en Olburgen.
De route was ongeveer 215 km lang. We zijn bij Emmerik de grens met Duitsland
gepasseerd richting Groesbeek waarnaar we onze weg vervolgden richting
Brabant en zijn weer terug gereden via de Grebbeberg.
Onze eerste koffiestop was in Kleef. Traditioneel wordt er door de motorrijders
genoten van thee of koffie met een heerlijk stuk gebak. Het was ook hier weer dik
in orde. De reis ging verder door Duitsland richting Maasbommel. Hier moesten wij
die dag voor de tweede keer een pont nemen om de Maas over te steken. Aan de
overzijde bereikten wij het restaurant waar we heerlijk hebben geluncht.

Dit keer hadden we geen pech onderweg en is alles goed verlopen. Nadat een
ieder weer veilig terug was, konden we terugkijken op een geslaagde dag!
Aan het slot was er een gezellige avond bij de Sluis onder het genot van een hapje
en een drankje. Het eten en drinken was weer goed verzorgd door Nicolien en
Henk.
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Spankeren Dungeon dit jaar enger dan ooit.
Zaterdag 27 oktober vindt de derde editie van The Spankeren Dungeon plaats.
Dit maal krijgt de griezelige theatertocht door het dorp Spankeren het thema
“Vampire Village”. Wie het thema sprookjes van vorig jaar ietwat lieflijk vond, is dit
jaar gewaarschuwd. De tocht van dit jaar belooft spannender, griezeliger en
grootser dan ooit tevoren te worden.
Toneelgroep Spankeren, Muziekvereniging Wilhelmina, Podiumscool en Dans &
Drama zorgen voor een spectaculaire wandeling met live muziek, theater, dans en
veel schrikeffecten. Voor het derde jaar op rij komt deze unieke samenwerking
tussen de verschillende verenigingen tot stand. Vol enthousiasme werken ruim 80
vrijwilligers mee aan dit Halloween evenement. Een aantal Spankerense inwoners
evenals de Kerk en de Margrietschool verlenen toegang tot hun terrein om de
verschillende scenes van de tocht een passende locatie te geven.
Heeft u zin in een avondje griezelen? U kunt kaarten bestellen door een mail te
sturen naar: halloweenspankeren@outlook.com.
Vermeld dan het aantal personen. Starten kan op zaterdag 27 oktober tussen
18.00 en 21.00 uur. Kaarten kosten 5 euro.
(kinderen vanaf 8 jaar, onder begeleiding)
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Een nieuwe bank op de hoek Overweg/Dorpsweg

In januari van dit heeft een storm de boom die stond op de hoek van de Overweg
en Dorpsweg, tegenover de kerk, doen sneuvelen. De boom bleek ziek te zijn
hetgeen door een direct aanwonende al eerder aan de gemeente was gemeld
maar toen nog ontkent. De storm zorgde er helaas voor dat de waarheid aan het
licht kwam: de boom bleek daadwerkelijk ziek. In zijn val zorgde de boom voor
schade o.m. aan het aanwezige bankje. Deze was jaren eerder geschonken door
het bedrijf Groundlevel uit Spankeren.
Tijdens het Oranjefeest in juni is door enkele inwoners het idee opgevat om de
nieuwe wethouder Marc Budel hierover aan te spreken. Hij bleek hier wel open
voor te staan en van het één kwam het ander. Het bedrijf Groundlevel had nog een
bankje staan en de wethouder zorgde er voor dat het werd geplaatst.
Het resultaat heeft u inmiddels waarschijnlijk gezien: een mooi nieuw bankje op de
dezelfde plaats. Er wordt al weer veelvuldig gebruik van gemaakt hebben we
geconstateerd. Dank aan Groundlevel en de wethouder Marc Budel.
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De Gelderse Toren
‘De Gelderse Toren’, die in het verleden ook wel ‘Roode Toren’ of ‘Huis te
Spankeren’ werd genoemd, dateert in de huidige verschijningsvorm uit 1886.
Aangenomen wordt dat de oorspronkelijke eigenaren de graven van Zutphen
waren. Er is een bestek bewaard gebleven waaruit blijkt dat de hertog van Gelre in
1535 de toren in de uiterwaard bij Spankeren deels liet slopen en weer opbouwen
als woontoren. Wanneer de oorspronkelijke toren is gebouwd is niet bekend, maar
uit onderzoek is gebleken dat de fundering en de kelders uit de late middeleeuwen
zijn. In 1868 verkeerde de toren in een zeer slechte staat en werd daarom
afgebroken tot op de eerste verdieping. Daarop werd een nieuw gedeelte in
neogotische stijl gebouwd met veel ramen, torentjes en kantelen. De toren werd
gepleisterd om de verschillende baksteenformaten weg te werken. Sindsdien is de
toren niet meer veranderd.
Karel van Egmond, de hertog van Gelre, schonk in 1535 al zijn Spankerense
bezittingen aan zijn bastaardzoon Karel van Gelre. Via zijn dochter kwam het
landgoed in het bezit van de jonkers van Delen. De familie van Delen bezat het
landgoed vervolgens tot 1654. In dat jaar gingen de bezittingen over op drie
generaties Van Broeckhuysen, tot dat Willem baron van Broeckhuysen in 1764
overleed. Gerrit Jan baron van Rhemen erfde toen de Spankerense bezittingen.
Het landgoed bleef vervolgens tot 1921 in het bezit van deze familie. In dat jaar
overleed Caroline Cecilia van Rhemen. J.S. Wurfbain uit Rheden werd de nieuwe
eigenaar. Diens zoon heeft in 1979 het landgoed noodgedwongen moeten
verkopen. Het kasteel werd toen gekocht door H. Ruyten en wordt nu bewoond
door zijn zoon en diens gezin.
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De jaarlijkse buurtbarbecue
Het is vanwege het grote succes inmiddels een traditie geworden.
Op zaterdag 30 juni hebben we met de buurt Kanaaldijk en het eerste gedeelte van
de Dorpsweg de jaarlijkse buurtbarbecue gehouden.
Vroeg in de middag werden de tenten weer opgezet op de groenstrook langs het
kanaal, dit keer niet om te schuilen voor een eventueel dreigende regenbui maar
om de broodnodige schaduw te verschaffen bij het warme maar o zo mooie weer.
Tafels en stoelen werden klaargezet, koelboxen en koelkasten aangesloten want
het eten en de drank moet wel koel blijven niet waar ?
Een van de buren had een grote BBQ geregeld die voldoende plaats bood om het
vlees voor heel het gezelschap klaar te maken.
Om 4 uur was iedereen aanwezig en konden we beginnen. Een van de dames had
het jaarlijkse welkomstdrankje verzorgd en na een korte opening werden onze
nieuwe buurtbewoners de Familie Sikkelbein welkom geheten en werd hun
namens de buurt een bloemstukje aangeboden.
Wij hopen natuurlijk dat zij ook volgend jaar van de partij zullen zijn.
De BBQ werd door Remco met vakmanschap aangestoken en met de hulp van
een stevig windje was het vuur in “no time” klaar om gebruikt te worden en kon
iedereen met in de ene hand een drankje en in de andere hand een klem om het
vlees om te draaien aan het braden beginnen.
Tot in de late avond werd er gepraat,gelachen en gegeten en gedronken,
ervaringen werden uitgewisseld en verhalen verteld. Ondertussen zorgde Remco
dat het vuur van de BBQ op volle sterkte bleef.
Gezelligheid kent geen tijd maar toen de schemering zich aandiende hebben we
met z,n allen alles afgebroken en opgeruimd. Met een half uurtje was alles aan
kant en hebben we ter afsluiting het laatste pilsje gedronken en begaf iedereen
zich huiswaarts.
Uit naam van iedereen “bedankt voor de goede organisatie” en we doen het
volgend jaar weer. De datum staat al vast en het mooie weer is reeds besteld.
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Stichting Dorpskerk SPANKEREN
De Stichting Dorpskerk Spankeren wil de kerk graag eens op
een andere manier voor het voetlicht brengen. Dat doet zij op
zaterdag 20 oktober 2018 met een Ierse avond.
De band VOLLUK uit Putten zal optreden met Ierse en
Schotse folkmuziek van Hollandse bodem. Zij staat erom
bekend van iedere avond een feestje te maken.
Daarbij is er een proeverij. Deze bestaat onder andere uit
(Ierse) bieren en (Ierse) hapjes. En whisky of wijn is er
natuurlijk ook!
Balletschool Pieta Korbijn uit Dieren studeert
speciaal voor deze avond een typisch Ierse dans
in. Haar leerlingen komen uit Dieren en omgeving
en treden elk jaar op in Theothorne.
Een gezellige avond voor het hele gezin!
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 7,50; exclusief hapjes en drankjes.
Kaarten kunt u reserveren door een mailtje te sturen naar
info@stichtingdorpskerkspankeren.nl o.v.v. uw naam en het aantal personen of
vanaf 19.30 uur bij de kassa.
De Stichting Dorpskerk Spankeren hoopt jullie dan welkom te heten!
Voor meer informatie: www.stichtingdorpskerkspankeren.nl

KERKENMARKT 2018, Bruto-opbrengst: € 9.000,00
Zaterdag 22 september was het zover. Rondom de Petruskerk en kerkelijk centrum
“De Kerkhorst” werd de tweejaarlijkse Kerkenmarkt gehouden: 100 vrijwilligers,
stonden klaar om het kooplustige publiek te ontvangen.
Het herfstige zonnetje scheen, het was droog, dat droeg zeker bij tot het bezoeken
en lekker rondsnuffelen op de markt voor koopjes. Het Rad van Avontuur had vele
leuke prijzen, beschikbaar gesteld door de plaatselijke winkeliers en bedrijven. Er
was een groot aanbod van goederen op de vele kramen en het Waterlooplein, de
verzamelnaam voor huishoudelijke grote spullen, tuingereedschappen en
buitenspullen. Er werd overal goed verkocht. Een gezellig terras nodigde uit voor
consumptie van koffie/thee met zelfgemaakte wafels, taart, cake, koek of snack. Dit
alles omlijst met gezellige muziek van (lokale) muziekvereniging Wilhelmina en de
bands Bluessum en Funcked Up. In de loop van de middag pakten donkere wolken
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zich samen boven Spankeren. Weldra begon het langdurig te regenen, waardoor
het publiek snel vertrok en de kerkenmarkt eerder beëindigd werd.
Ondanks deze tegenvaller kijken we terug op een geslaagde Kerkenmarkt.

Natuurlijk
Het gaat in de natuur, zo lijkt het, van een leien dakje
De bloem die bloeit, de vogel fluit, alles op z`n gemakje
Maar in de dagelijkse gang des levens loopt het niet zo simpel
We zouden het wel willen, maar niet alles slaagt met vlag en wimpel
We werken veel en hard en maken ons regelmatig zorgen
Komt het allemaal wel goed, wat brengt de dag van morgen?
Maar bij storm, watersnood en droogte, de natuur weet van geen wijken
Misschien is het een goede raad om meer naar de natuur te kijken.
Lika
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Agenda
Oktober
5 oktober
6 oktober
11 oktober
13 oktober
20 oktober
25 oktober
27 oktober
November
3 november
8 november

pubquiz - Dorpshuis
darten - Dorpshuis
Spanso - een presentatie van fam Burgers over hun Afrika reis
kaarten – Dorpshuis
Inzameling Chemisch afval - Kerkplantsoen
Spanso – naar een Chocolade demonstratie in Vierakker
Spankeren Dungeon

10 november
10 november
17 november
22 november
24 november
25 november

darttoernooi - Dorpshuis
Spanso - dorpsgenoot Schrader vertelt over de elfstedentocht en
zijn schaatsavonturen
kaarten – Dorpshuis
Oud papier container
Inzameling Chemisch afval - Kerkplantsoen
Spanso - brengen we een bezoek aan Intratuin Duiven
darten - Dorpshuis
Sinterklaasfeest

December
6 december
12 december
15 december
15 december
20 december
22 december

Spanso - spelen we gezellig Sinterklaas Bingo
Oud papier container
darten- Dorpshuis
Inzameling Chemisch afval - Kerkplantsoen
Spanso - etentje
kaartmarathon- Dorpshuis
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De belangenvereniging Spankeren is opgericht op 29 april 1992 en stelt zich ten doel het
algehele woon- en leefklimaat in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. De
activiteiten strekken zich uit tot vele terreinen, zoals ruimtelijke ordening, milieu en natuur,
woningbehoefte, verkeersveiligheid, voorzieningenniveau, infrastructuur, enz.
Het lidmaatschap kost € 5,00 per jaar
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 alle ontwikkelingen in en rond Spankeren.
Website: www.belangenverenigingspankeren.nl
Dagelijks bestuur
Voorzitter : …………..(vacant)
Secretaris :……………(Vacant)
1e penningm. :Rob Lammerts,Broekhuysenhof 1
2e penningm. : …….(vacant)

841616

robenhan@hotmail.com

Overige bestuursleden
Jan Hulsing,
Piet Nicolaï,
Ruben Ruyten,
Harold Smeltink ,
Martin van Gessel,

Overweg 39
Loohof 59

421829
416442

Zutphensestraatweg 6a
Loohof 13
Dorpsweg 12

j.hulsing8@upcmail.nl

pietnicolai4@gmail.com
rhparuyt@gmail.com
sigrid-harold@upcmail.nl

416381
843583

martin.van.gessel@gmail.com

843583
………
416381

lika.van.gessel@gmail.com
……………….
sigrid-harold@upcmail.nl

Redactie van dit bulletin:
Lika van Gessel
(Vacant)
Harold Smeltink

Dorpsweg 12
……………..
Loohof 13

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