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VAN DE REDACTIE

Zoals ieder jaar werd de zomervakantie afgesloten op de laatste zaterdag in
augustus. Een rommelmarkt, slingerend door de Dorpsweg, het Kerkplantsoen en
de Van Rhemenhof, u allen bekend als de Wilspa. ’s Avonds kon iedereen tot in de
late uurtjes genieten van een drankje en live muziek.
De opening van de Open Monumentendagen van de gemeente Rheden en
Rozendaal vond dit jaar plaats in de Dorpskerk van Spankeren. Er was dat
weekend enorm veel belangstelling voor de expositie van de vloerenovatie en om
een uniek kijkje te nemen in de grafkelder via een geplaatste spiegel.
De Buurtbus heeft weer een mijlpaal bereikt en wel met een 40.000ste passagier.
Misschien voor u een mooi moment om u aan te melden als vrijwillige chauffeur.
Zaterdag 28 oktober kan uw rustige avond wreed verstoord worden door griezelige
figuren die ons dorp onveilig maken. Zet deze datum alvast in uw agenda, zodat u
niet onaangenaam verrast kunt worden.
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Stichting Dorpskerk Spankeren
Onlangs heeft u als inwoner van Spankeren
een folder van Stichting Dorpskerk
Spankeren ontvangen. De Stichting
Dorpskerk Spankeren is opgericht met als
doel om het monumentale kerkgebouw te
behouden voor ons dorp en is na de
renovatie geschikt voor allerlei activiteiten en
evenementen.
De Dorpskerk Spankeren is een veelzijdige
gelegenheid voor een romantische
trouwlocatie of voor een afscheidsdienst, het
geven van concerten, het houden van
bedrijfspresentaties, lezingen, exposities, etc.
Wij kunnen de zaalruimte inrichten naar uw
wensen en bieden u de mogelijkheid om gebruik te maken van de aanwezige
voorzieningen. De unieke sfeer van deze oude kerk maakt van uw evenement iets
bijzonders!
Een bezoek aan deze monumentale kerk kan u op ideeën brengen! Wij informeren
u graag over de mogelijkheden! Een aantal bedrijven zal daaraan hun
medewerking verlenen.
U bent van harte welkom op zaterdagmiddag 14 oktober van 13.30 – 17.00 uur.
Meer informatie kunt u vinden op de website: www.stichtingdorpskerkspankeren.nl

Samen bereik je meer dan alleen!
Vul dan het stembiljet in van de Rabobank en stem op Stichting Dorpskerk
Spankeren. De opbrengst wordt bestemd voor de aanschaf van moderne
communicatiemiddelen in de Dorpskerk te Spankeren ten behoeve van muzikale
en culturele evenementen voor een breed publiek.
Een mooi cadeau voor de Stichting Dorpskerk Spankeren die op 6 oktober 2017
haar 1-jarig bestaan viert!! Bij voorbaat dank!

3

De Bockhorst
De oudste vermelding
van ‘De Bockhorst’ stamt
uit 1456. In een
document uit dat jaar
wordt gesproken van een
havezate, ‘een vrij
adellijk goed, genaamd
de Bockhorst, gelegen in
Spankeren’. In 1534 was
de hertog van Gelre de
eigenaar. Toen ruilde hij het landgoed met Thonis ten Passe tegen een jachtterrein
in Leuvenheim. Een nakomeling, Geertgen Wessels, verkocht ‘De Bockhorst’ in
1612 aan jonker Daniël van Theuven. Er heeft twee keer een korenwatermolen op
de Assenbeek bij ‘De Bockhorst’ gestaan. Spaanse troepen trokken in 1583 en
1624 plunderend door Spankeren en vernielden vrijwel alle gebouwen. Beide
keren werden ‘De Bockhorst’ en de watermolen in brand gestoken. In 1613 heeft
Van Theuven de havezate en de molen herbouwd. Kort na de verwoesting in 1624
is alleen het huis meteen herbouwd.
In 1675 werd het landgoed eigendom van jonker Herman van Delen. De laatste
telg uit het geslacht Van Delen, Gerberich, huwde in 1696 met Willem Jan baron
van Dedem. Na drie generaties Van Dedem werd ‘De Bockhorst’ in 1769 verkocht
aan de officier Walrandus Feriet. Zijn kleinkinderen hebben het landgoed in 1840 in
onderdelen geveild.
Eén van de kopers was een kleinzoon, generaal P.S.R. van Hooff. Hij was
adjudant van koning Willem II en had samen met hem gevochten in de slag bij
Waterloo. Hij was de laatste markerichter. Na zijn overlijden begon een periode
van 40 jaar waarin ‘de Bockhorst’ vijf maal van eigenaar verwisselde. In 1865 werd
het huis, dat toen ongeveer 240 jaar had bestaan, wegens bouwvalligheid
gesloopt. Deels op de oude fundamenten en de kelder werd een nieuw huis met
één woonlaag gebouwd. Dit huis werd in 1898 met één verdieping verhoogd.
In deze vorm staat het er nu nog. In 1906 kocht P.J. van Voorst Vader huize ‘De
Bockhorst’. Door aankoop van boerderijen en grond creëerde hij weer een
landgoed, dat nog steeds in het bezit is van zijn nazaten.
Bijgaande foto is van ‘De Bockhorst’ in de jaren ’50.
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Motortocht.
Op zaterdag 2 september zijn
we voor de veertiende keer
vertrokken vanuit “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.
Dit keer ging de route in
oostelijke richting en voerde ons over mooie wegen door Angerlo, Nieuw-Wehl
richting Duitsland. We hebben in het dorp Hamminkeln bij café Waldsee een kop
koffie gedronken met een heerlijk stuk gebak. Dit is ook voor niet motorrijders een
leuke stek om eens een kop koffie te drinken of te ontbijten. Daarna zijn we verder
gereden richting motordealer “Thunderbike Harley Davidson”. Dit is een Harley
Davidson dealer met een eigen custombouw. We hebben ons de ogen uit
gekeken. Hier stonden prachtige exemplaren, maar of je daar de weg mee op kan?
(zie foto). Bij het naastliggende Roadhouse Hamburger restaurant hebben we onze
lunch genuttigd.
Na een mooie rit door Duitsland zijn we geleidelijk aan teruggereden richting
Gendringen, Silvolde en Zelhem en toen naar Spankeren. Onderweg hebben we in
Terborg nog een korte stop gemaakt bij snackbar “Hollmann” om een ijsje te eten.
Aan eten en drinken ontbrak het ons deze dag niet.
Dit keer hadden we geen pech onderweg en is alles goed verlopen. Behalve bij
terugkomst bij de Sluis na het drinken van één drankje, maakte één van de
motorrijders een slippertje in het gras en ging onderuit.
Gelukkig geen schade of schram. Met behulp van twee collega motorrijders stond
de motor ook binnen no time weer op twee wielen. Het zonnetje heeft ons, op
enkele druppels na, niet in de steek gelaten. Al met al was het een geslaagde dag!
’s Avonds hebben we genoten van 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.
Namens het organisatieteam MC Spankeren.
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Dans & Drama Gold speelt Sleeping Beauty.
Na het succes van Cinderella in 2016, spelen de 13 volwassenen van Dans &
Drama Gold op 25 en 26 november hun nieuwe voorstelling, Sleeping Beauty.
Het bekende verhaal van Doornroosje die in slaap is gevallen en wakker gekust
moet worden door een prins, wordt volledig op eigentijdse wijze vertaald.
Sleeping Beauty speelt zich namelijk af in een ziekenhuis. Daar ligt Doornroosje al
een tijd in een coma. Wat is er met haar gebeurd? En is er toevallig iemand in de
buurt om haar wakker te kussen? Het ziekenhuis is een plek voor allerlei gekke
figuren om hun verhaal kwijt te kunnen. Een patiënt met elke dag een nieuw
kwaaltje, een schoonmaakster met paniekaanvallen, een Duitse plastische chirurg
met wel een erg fanatieke "klant" en nog veel meer.
Op 25 en 26 november is deze humoristische voorstelling te zien in schouwburg
Theothorne te Dieren. Kaarten kosten 6 euro en zijn te bestellen via:
dansendrama@outlook.com.
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Stichting Spankeren Samen.
Van een vrijwilliger, krijg de Stichting een paar keer per jaar een overzicht van de
gegeven hulp. We zijn daar enorm blij mee, omdat we zo geïnformeerd worden
hoe een hulpvraag verloopt. We hopen dat we hierdoor, meer aanvragen voor
hulp, binnen zullen krijgen.
“Hallo Bestuur, eindelijk weer eens een berichtje. Na het overlijden van Hermien
Prins ben ik gewoon met mijn bezoekjes door gegaan. Na een paar weken viel
Anneke meermalen uit door ziekte; zou me bellen als het beter ging. Op een
gegeven moment, heb ik haar toch opgehaald en zijn naar Jannie gegaan, daar zei
ze dat ze het liefste rustig thuis zat, maar ik mocht wel langs komen. Een aantal
weken gewacht, (ging alleen naar Jannie) en zou bij Anneke kijken, maar was niet
thuis. Bij de buurvrouw gevraagd; ze bleek opgenomen te zijn in Intermezzo tot
een vaste oplossing gevonden is. Ik zal haar daar binnenkort bezoeken. Jannie
heb ik bijna elke week bezocht. Groetjes.”
Voor de tuin krijgen we ook regelmatig hulpvragen, het zou fijn zijn als er binnen
de gemeenschap Spankeren, mensen zich opgeven die daar ook af en toe in
kunnen springen. Voorheen hadden we 2 vrijwilligers, die een paar keer een tuin
hebben gedaan, maar om gezondheidsredenen hebben moeten afhaken. Ook
konden we een beroep doen op de school “De Tender”, helaas hebben zij moeten
afhaken. Nu hebben we iemand die we kunnen inschakelen als er vraag is naar
hulp in de tuin, hij vraagt daar een geringe vergoeding voor. Jammer genoeg zijn
er bewoners die dat echt niet kunnen missen, waardoor tuinen verwilderen.
De Duo Fiets begint wat meer bekendheid te krijgen, ook van uit Dieren komen nu
vragen of zij ook gebruik mogen maken van de Duo fiets. Dit mag, mits de fiets vrij
is en niet voor iemand uit Spankeren is ingepland.
De TwinCat ( Duo Scootmobiel ), staat nog teveel stil en we gaan kijken hoe we
vrijwilligers kunnen werven die met een hulpvrager een keer een ritje gaat maken.
Het bestuur gaat zich beraden welke stappen we gaan ondernemen voor het
organiseren van een bijeenkomst voor alle Dorpsbewoners. We houden u op de
hoogte, te zijner tijd ontvangen alle bewoners een uitnodiging.
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Dag van de Ouderen 2017: Moet ik de dokter bellen?
Dat is dit jaar het thema van de Dag van de Ouderen
Rheden/Rozendaal.
Mevrouw Jellesma-Eggenkamp, klinisch psychiater, tot
voor kort werkzaam in Rijnstate, zal hierover een
boeiende inleiding houden met als titel: “Grijnzend Grijs”
Deze dag wordt dit jaar gehouden in Dieren op maandag 2 oktober in
Zalencentrum Theothorne, Callunaplein 77. Om 10.00 uur is de zaal open en is er
koffie/thee. We beginnen om 10.30 uur.
De dag wordt geopend door dhr. A. Logemann, wethouder te Rozendaal.
Beweegcoaches
weegcoaches zullen ons iets vertellen over “Gezonde leefstijl”.
Na de gratis lunch is er een geweldig optreden van de Blue River Jazzband o.l.v.
Robert Duis.
De dagvoorzitter is mevr. G. van der Burg-Berendsen.
Deze dag is bedoeld voor ouderen vanaf 55 jaar
aar en is gratis. Het belooft weer een
boeiende dag te worden.
Voor meer informatie: mevr. H. Boersma van Stichting Stoer, tel. 026-3611975
026
(ma
t/m do tijdens kantooruren).

Kerstmarkt Kerkplantsoen Spankeren
Op zondag 10 december 2017 organiseert
Toneelgroep Spankeren in samenwerking
met Stichting Dorpskerk Spankeren een
kerst- en hobbymarkt. De markt vindt
plaats van 13.00 tot 18.00 uur op het
Kerkplantsoen. We zullen weer een
gezellige, sfeervolle markt creëren gericht
k in de Petruskerk zullen activiteiten plaatsvinden.
op kerst en creativiteit. Ook
Bent u creatief en heeft u interesse om een kraam te huren dan kunt u zich tot 13
november aanmelden door een e-mail te sturen naar
info@toneelgroepspankeren.nl.. Vermeldt u daarbij uw naam en wat u wilt
verkopen. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op. De kosten van een kraam
bedragen € 17,50.
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.The Spankeren Dungeon
Na het grote succes van The Spankeren Dungeon vorig jaar met Halloween, heeft
Muziekvereniging Wilhelmina besloten een tweede editie te organiseren.
Zij hebben wederom hulp ingeroepen van Toneelgroep Spankeren, Dans & Drama
en PodiumsCool.
Samen gaan deze verenigingen zorgen voor een spectaculaire theater-griezeltocht
op zaterdagavond 28 oktober.
Op verschillende locaties in Spankeren worden korte griezelige scènes gespeeld
en onderweg zijn ook verrassende elementen te verwachten. Ruim 80 vrijwilligers
werken mee om deze tocht tot een succes te maken.
Voor meer informatie kunt u terecht op de facebookpagina:
www.facebook.com/halloweendungeon
Daar is meer te vinden over tijdens en hoe toegangskaarten te bestellen.
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"Quilts in de Petruskerk"
Op een zonnige Wilspa-dag was er
flink wat kleur in de oude Petruskerk
met de nieuwe vloer. Dankzij de
naaldkunst van Rieteke Hoogendoorn
uit Leerdam kwamen de Bijbelse
symbolen anders tot ons.
Ik ontdekte het Hugenotenkruisje,
maar ook de trits "Geloof, hoop en
liefde" was zichtbaar in stof. Zelf werd
ik stil van de kruiswoorden van Jezus
die in verschillende Quilts verstopt
waren.
Wie deze expositie heeft gemist kan
altijd ook nog op de site van de
kunstenares kijken: http://Quiltkapel.nl
of www.bijbelquilts.nl
Als kerkgemeenschap openen we graag weer onze deuren op 25 augustus 2018
voor een nieuwe expositie met een knipoog naar het geloof.
Eerder kunt u natuurlijk ook op zondag terecht. Onze website toont "wie, wat en
waar". (http://spankeren.protestantsekerk.net)
Ds. Quik
dominee@quik-verweij.nl
Kerst
Kerstmis lijkt nog ver weg. Toch gooi ik als vast een (kerst)balletje op.
Op zondag 24 december mag ik voorgaan. Deze morgendienst zou ik graag vullen
met lievelings(kerst)liederen. Bij deze mijn verzoek uw voorkeur (voor 1 november)
per mail of telefoon aan mij kenbaar te maken.
Dan kan ik er een mooie indeling van maken en wordt zingen een (kerst)feestje!
Ds. Quik
0575-567778
dominee@quik-verwij
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40.000ste passagier voor de buurtbus Spankeren-Dieren
Op zaterdag 19 augustus 2017 heeft de buurtbus BBSD haar 40.000ste passagier
mogen begroeten. Op de route Dieren West was mevrouw Marietje Brugman om
13.15 uur de gelukkige en mocht een bos bloemen en een cadeaubon in ontvangst
nemen uit handen van voorzitter Albert Pirenc. Marietje rijdt al sinds jaar en dag
met onze bus om boodschappen te doen op het Callunaplein.
Het gaat goed met de buurtbus. Het aantal passagiers stijgt en zal naar
verwachting dit jaar uitkomen op ruim boven de 9.000. Wel kan de buurtbus nog
enkele chauffeurs (vrijwilligers) gebruiken. Ondanks dat zij kunnen bogen op een
vrij hechte groep leden, vallen er af en toe toch mensen af door diverse
omstandigheden. Wilt u zich ook maximaal één maal per week voor 4 uurtjes
beschikbaar stellen om de buurtbus te besturen, meldt u zich dan aan via de site
www.bbsd.nl of telefonisch bij onze personeelsfunctionaris, te bereiken op
telefoonnummer 0314-84 01 74. Klein rijbewijs is voldoende. Ook dames zijn van
harte welkom.
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Verslag Open Monumentendagen 2017
Dat er belangstelling zou kunnen zijn voor de geopende
e grafkelder tijdens de Open
Monumentendagen (OMD) 2017 was wel de verwachting maar het aantal
bezoekers overtrof onze verwachtingen! In totaal zijn 470 bezoekers geturfd en dat
is toch wel een heel mooi resultaat!
En daarmee heeft de Stichting Dorpskerk Spankeren, die nu verantwoordelijk is
voor de uitvoering van de OMD, wel geprobeerd een doelstelling na te
streven…n.l. om de belangstelling voor de Dorpskerk te Spankeren en het kerkhof
te wekken van geïnteresseerden.
De officiële opening van de Open Monumentendagen 2017 door de gemeentes
Rheden en Rozendaal vond plaats op vrijdagmiddag 8 september jl. in de
Dorpskerk te Spankeren. En op zaterdag 9 en zondag 10 september jl. kwamen
veel bezoekers in de kerk voor onder andere
ndere de expositie van de vloerrenovatie en
om een kijkje te nemen in de grafkelder.
Door het plaatsen van een spiegel kreeg
de bezoeker een goed beeld van de
grafkelder. De openstelling van de kerk
leverde met de bezoekers leuke
gesprekken op. Geweldig waren ook de
aanmeldingen van donateurs en het
aanbod van twee musici om in de kerk te
komen spelen!
Wat ook de belangstelling heeft gewekt
was de tekst aan de binnenzijde van de
grafkelder. Deze was onleesbaar en Ferry Bulten heeft er zondagavond een filmpje
filmp
van gemaakt. Hoe Ferry dat heeft gedaan, is te zien op bijgaande foto.De tekst op
de binnenzijde van de grafkelder is “Geopend werd deze kelder op 8 augustus
1952 A.D. De kisten bevonden zich in grote wanorde. Aangetroffen werd de kist
van J.C. van Rhemen, geboren Sloet”.
De reactie van Wim van den Beukel, amateurhistoricus, is “Johanna Catharina
Sloet van Lindenhorst was gehuwd met Gerrit Johan van Rhemen van
Rhemenshuizen (van De Gelderse Toren). Zij is in 1789 overleden in ’s’s
Hertogenbosch en vervolgens
gens bijgezet bij haar twee jaar eerder overleden
echtgenoot in de grafkelder van De Gelderse Toren”.
Kortom een geslaagd Open Monumentenweekend voor Spankeren!
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Agenda
Oktober
2 oktober
6 oktober
7 oktober
12 oktober
14 oktober
14 oktober
21 oktober
26 oktober
28 oktober

Dag van de Ouderen Theothorne 10.30 uur.
Dorpscafé in het Dorphuis.
Darten in het Dorpshuis.
Spanso 55+: Line dance door groep Riet Bongers in het Dorpshuis.
Kaarten in het Dorpshuis.
Stichting Dorpskerk Spankeren heeft open dag 13.30 tot 17.00 uur.
Gifbus 9.45 tot 10.45 Kerkplantsoen.
Spanso 55+: Bowlen bij de Zwarte Schaar in Doesburg.
The Spankeren Dungeon.

November
3 november
4 november
9 november
11 november
11 november
18 november
18 november
19 november
23 november
25 november
25 november
26 november
26 november

Dorpscafé in het Dorpshuis.
Inzameling oud papier.
Spanso 55+: Presentatie van Fam.Burgers over reis naar Florida.
Darten in het Dorpshuis.
Wilhelmina Tryout concert Ontmoetingskerk Dieren 19.30 uur.
Kaarten in het Dorpshuis.
Gifbus 9.45 tot 10.45 Kerkplantsoen.
Sinterklaasfeest in het Dorpshuis.
Spanso 55+: Naar Intratuin in Lochem.
Darttoernooi in het Dorpshuis.
Dans & Drama Gold speelt Sleeping Beauty in Theothorne.
Wilhelmina Concours Hanzehof in Zutphen.
Dans & Drama Gold speelt Sleeping Beauty in Theothorne.

December
1 december
7 december
9 december
10 december
16 december
16 december
16 december
21 december

Dorpscafé in het Dorpshuis.
Spanso 55+: Bingo in het Dorpshuis.
Darten in het Dorpshuis.
Kerstmarkt van 13.00 tot 18.00 uur Kerkplantsoen.
Kaartmarathon in het Dorpshuis.
Gifbus 9.45 tot 10.45 Kerkplantsoen.
Inzameling oud papier.
Spanso 55+: Viering 10 jarig bestaan Spanso.
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Bestuursleden gezocht. (herhaalde oproep)
Als u het prettig vindt om in Spankeren te wonen en u wilt dit graag zo houden, dan
kunt u zich hiervoor actief inzetten. Iedereen heeft toch wel een avondje tijd, eens
in de 6-8 weken. U voelt hem al aankomen, wij als bestuur van de
Belangenvereniging Spankeren zijn op zoek naar nieuwe collega’s. Mensen die
met hun frisse inbreng, meedenken en meepraten over het reilen en zeilen van
Spankeren nu en in de toekomst.
Een aantal voorbeelden die door of op initiatief van de Belangenvereniging zijn
gerealiseerd; de buurtbus, het AED apparaat bij De Margriet school, de
bankenroute rond Spankeren. En uiteraard ons dorpsplan dat al jaren bestaat en is
opgegaan in de Structuurvisie Kleine Kernen van de gemeente, dat eind dit jaar
zijn beslag krijgt.
We willen u vragen dit eens in overweging te nemen. Als u hier meer over wilt
weten, bel of benader eventueel één van de bestuursleden. Wanneer uw interesse
als aspirant bestuurslid dan nog meer is gewekt, zouden we kunnen overleggen
om een keer een vergadering bij te wonen. We kunnen dan kijken of het van beide
zijden “klikt”. U krijgt zo een idee van de onderwerpen en maakt kennis met de
bestuursleden. Informeer eens vrijblijvend.
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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 :
Martin van Gessel, Dorpsweg 12
1e penningm. :Rob Lammerts,Broekhuysenhof 1

843583
841616

martin.van.gessel@gmail.com
robenhan@hotmail.com

421829
416442
416381

j.hulsing8@upcmail.nl
pietnicolai4@gmail.com
sigrid-harold@upcmail.nl

Overige bestuursleden
Jan Hulsing,
Piet Nicolaï,
Harold Smeltink ,

Overweg 39
Loohof 59
Loohof 13

Redactie van dit bulletin:
Thea Baan
Loes Wosgien
Harold Smeltink

422492 baan32@zonnet.nl
410858 loeswosgien@gmail.com
416381 sigrid-harold@upcmail.nl
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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