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  VAN DE REDACTIE  

 

 

De zomertijd is ingegaan, vrolijke  narcissen en blauwe druifjes sieren onze tuinen 
en op een zonnige zaterdag hoor je de eerste grasmaaiers weer over het gazon  
heen gaan.   

De Giro d’Italia, een bekende wielerwedstrijd, start op vrijdag 6 mei in Nederland. 
Zondag 8 mei begint  de route in Nijmegen. Via Bemmel, de Achterhoek, Zutphen 
en een flinke klim over de Posbank eindigt de dag in Arnhem. De sportieve 
liefhebber weet allang dat er gefietst gaat worden over de N348 en heeft zijn 
tuinstoel en thermoskan al klaar staan.  

De Belangenvereniging is op zoek naar nieuwe leden. Misschien heeft u wat tijd,  
én zin om mee te praten over het reilen en zeilen van ons dorp Spankeren.  

 Wij wensen u een mooi voorjaar met o.a. een Pub quiz,  een Hemelvaart fietstocht 
en de Oranjefeesten in het vooruitzicht.  

 

De Redactie 
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Uit de algemene ledenvergadering.  

Op dinsdag 22 maart vond om half acht ’s avonds in het Dorpshuis de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering van de Belangenvereniging plaats. Een drietal leden 
hadden zich als verhinderd afgemeld; ca. 20 Spankenaren waren aanwezig. 
Bovendien waren er vier gasten; één van Radar Uitvoering (de nieuwe 
welzijnsorganisatie die in Rheden werkzaam is) en drie vertegenwoordigers van de 
gemeente, die betrokken zijn bij het nieuwe buurtplan voor Spankeren.  

Jan Hulsing leidde als interim-voorzitter de vergadering en heette alle aanwezigen 
welkom. Daarna kwamen de formele zaken aan de orde. Het bestuur legde 
verantwoording af over de activiteiten en het gevoerde beleid in 2015.                
Dat gebeurde via een jaarverslag (zie http://www.belangenverenigingspankeren.nl  
onder het kopje agenda). In het jaarverslag komen onderwerpen als 
‘verkeersveiligheid op de Zutphensestraatweg’, ‘bemoeienis met de structuurvisie 
en het buurtplan’ en ‘de voortgang van de realisatie van het Dorpsplan’ uitvoerig 
aan bod. Het verslag was blijkbaar zo duidelijk dat er geen vragen werden gesteld. 
Het werd met algemeen goedvinden vastgesteld. Vervolgens kwamen de financiële 
jaarstukken aan de orde. Met de constatering door de kascommissie dat de 
financiën via de aangeleverde stukken goed en traceerbaar waren verantwoord, 
werd het bestuur decharge verleend voor de rapportage over 2015.                       

De begroting voor 2016 leidde wel tot enige discussie. Dat kwam doordat gemeld 
werd dat er een brief van de gemeente was ontvangen, waarin zij meedeelt de 
subsidie-aanvraag van dit jaar voor het onderhoud en de (op termijn) vervanging 
van de AED niet te honoreren. Dit scheelt € 600,-  en slaat een gat in de geplande 
financiering. Het bestuur gaat  bij de gemeente bezwaar maken tegen die 
beslissing. Vooralsnog werd daarom de begroting gehandhaafd conform het 
aangeleverde voorstel. De jaarlijkse contributie blijft daarmee € 5,- , mede dankzij 
de wel toegekende subsidie voor de realisatie van ons drie-maandelijkse 
informatiebulletin. De beslissing van de gemeente op het genoemde bezwaar is nu 
echter zeer bepalend voor hoe we er volgend jaar financieel voor staan.              
De aanwezigen gaven desalniettemin middels een applaus hun waardering voor 
het bestuurswerk.  

Tenslotte ging het over de bestuursmutaties; Bert de Ruiter heeft zich in september 
2015 teruggetrokken uit het bestuur en Cindy van de Meerendonk trad af.          
Voor beiden was er een lovend woord van de voorzitter en een dankbaar applaus 
door de aanwezigen. Bea Waterborg en Jan Hulsing waren aftredend en werden 
herkozen. Er waren geen nieuwe kandidaat-bestuursleden.                                  
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Het bestuur is er ook niet in geslaagd om een nieuwe kandidaat voor het 
voorzitterschap te vinden. Jan blijft daarom nog aan als interim en we gaan door 
met het zoeken naar een nieuwe formele voorzitter. In de rondvraag kwamen nog 
zaken naar voren als de slechte staat van de trottoirs aan de Dorpsweg en de 
stand van zaken m.b.t. het initiatief WhatsApp-buurtpreventie. (Er hebben zich zo’n 
60-tal deelnemers gemeld. Op korte termijn zullen deze geïnformeerd worden over 
de verdere gang van zaken.) 

Na deze, voor een jaarvergadering verplichte zaken, volgde het thema-deel van de 
vergadering. Door Jurgen Thijssen (van de gemeente Rheden) werd het nieuwe 
buurtplan voor Spankeren gepresenteerd. Kort en krachtig belichtte hij de 
verschillende aspecten van dit plan. Het behelst een beschrijving op hoofdpunten 
van initiatieven en activiteiten die op korte termijn voor Spankeren belangrijk zijn. 
Zo wordt er gewag gemaakt van de plaatsing van zogenaamde ‘Julie palen’ 
waarmee de aansluiting van het schoolplein op de Dorpsweg meer herkenbaar 
wordt gemaakt. Bij de school aan de Geitenbergweg zijn zulke palen al in gebruik. 
Daarnaast kwam de rol van instanties als ‘Radar Uitvoering’ (met Dorette van 
Lieshout als ‘krachtcoach”), ‘buurtbeheer’ (met Tim van den Bor als ‘gastheer’), 
‘Vivare’ en het ‘Team Toezicht & Handhaving’ voor het voetlicht.  

De reacties op het betoog van Jurgen Thijssen maakte echter ook duidelijk dat er 
twijfel is over de voortvarendheid waarmee de gemeente een en ander in gang zal 
zetten en/of uit zal voeren.  

Voor belangstellenden zijn er bij de secretaris van de belangenvereniging folders 
met het buurtplan beschikbaar. Het buurtplan is ook te bekijken op de website van 
de belangenvereniging. 

Na sluiting van de vergadering werd er bij een drankje nog geruime tijd nagepraat. 
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Gezocht Bestuursleden.  

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 willen 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 is 
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. 

 

Stichting Spankeren Samen.  

Het bestuur van de Stichting Spankeren Samen, voorzitter Henk van der Veen, 
secretaris Francis ten Broeke en penningmeester Lenie Quint gaan de 
hulpverlening in Spankeren weer oppakken. U kunt ons met uw vraag om hulp 
bereiken via: tel. 06 -57600221 of via: hulpvraag@stichtingspankerensamen.nl.  

Wilt u meedenken of helpen, dan kunt u zich aanmelden via 
info@stichtingspankerensamen.nl.   

Wij hopen op een goede start en verspreiden binnenkort een nieuwe folder in 
Spankeren. Ook zijn we blij dat de meeste vrijwilligers nog steeds willen helpen om 
de hulpverlening in Spankeren tot een succes te maken. De eerste 2 hulpvragen 
zijn al binnen gekomen waarvan een, naar volle tevredenheid is afgesloten.        
Wij hopen u in de komende bulletins meer te informeren over afgehandelde 
hulpvragen. 
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Wat doet het Dorpshuis?                                                        
Een korte introductie voor nieuwe inwoners. 

De inwoners van Spankeren kennen het Dorpshuis maar u als nieuwe inwoner 
misschien nog niet. Het Dorpshuis Spankeren is een centraal punt waar de 
bewoners uit Spankeren en omgeving elkaar kunnen ontmoeten en zich 
ontplooien. Stichting Dorpshuis Spankeren biedt ruimte voor verenigingen zoals 
Muziekvereniging Wilhelmina, Accordeonvereniging Aeolus, Toneelvereniging 
Spankeren en Happy  Country. 
Er worden bijeenkomsten georganiseerd met aandacht voor specifieke groepen 
zoals jeugd (Peuterspeelzaal ’t Spank), senioren (Spanso55+) en Het Dorpsbelang 
(Supportersvereniging Wilhelmina, Belangenvereniging Spankeren en 
Oranjevereniging Spankeren). 
Daarnaast worden er door een groep enthousiaste vrijwilligers “Dorpshuis” 
activiteiten georganiseerd zoals kaarten, darten, country dansen, fietstocht, 
sinterklaasfeest en bloemschikken. 

In 2015 is er vanuit het bestuur van Stichting Dorpshuis Spankeren samen met de 
gemeente Rheden en Vrijwilligersorganisatie Viva onder de projectnaam “Huis van 
het Dorp” een initiatief gestart om kwetsbare groepen in Spankeren en omgeving 
intensiever te betrekken bij de Dorpshuis activiteiten. 
Inmiddels zijn er diverse bijeenkomsten geweest en beginnen de contouren van 
nieuwe activiteiten zichtbaar te worden zoals: Inloopmiddag voor 
kwetsbare/eenzame ouderen, vraagbaak WMO/zorg, dorpscafé, pubquiz etc..     
De aankleding van het pand en de promotie voor de activiteiten vormen een 
integraal onderdeel van het initiatief. Samen met de gemeente Rheden en 
Vrijwilligersorganisatie Radar wordt dit pad verder uitgewerkt om het Dorpshuis 
nog beter toegankelijk te maken voor alle groepen. Het dorpshuis is tenslotte voor 
en door Spankeren! 

Vindt u deze informatie interessant en wilt u meer weten, kijk dan op internet 
(www.dorpshuis-spankeren.nl), Facebook (Dorpshuis Spankeren), stuur een email 
(info@dorpshuis-spankeren.nl) of bel met ons secretariaat (0313 450058).  
Namens het bestuur van Stichting Dorpshuis Spankeren. 
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Voorjaarsconcert Muziekvereniging Wilhelmina en Sla gwerkgroep 
Voormalige Schutterij – Doesburg  
Op zaterdag 23 April organiseert Muziekvereniging Wilhelmina haar 
voorjaarsconcert. 

Dit jaar wordt het concert in de Emmauskerk te Dieren gehouden en zal de 
slagwerkgroep van de Voormalige Schutterij uit Doesburg meewerken.            
Naast een aantal gezamenlijke werken zal de slagwerkgroep een aantal 
muziekstukken spelen. Alle groepen van Wilhelmina komen aan bod, het 
opstaporkest, het opleidingsorkest, de fanfare en de slagwerkgroep van de 
Voormalige Schutterij uit Doesburg. In de pauze is er een kopje koffie en een 
loterij, na afloop van het concert kan er nog even nageborreld worden.                 
Ga er eens een gezellig avondje uit en kom luisteren en genieten van het muzikale 
genoegen. De toegang is gratis. Het concert wordt gehouden op zaterdag 23 april 
in de Emmauskerk aan de Rode Kruislaan te Dieren. 

Het concert begint om 20:00 uur, de zaal is open vanaf 19:30 uur.                     
Meer informatie over muziekvereniging Wilhelmina vindt u op de website  
www.wilhelmina-spankeren.nl. of via de secretaris info@wilhelmina-spankeren.nl, 
Telefoon: 0313 450295. 

Oranjefeest 
 
Op vrijdag 24 juni en zaterdag 25 juni 2016 houden wij ons jaarlijkse Oranjefeest. 

 
Sinds enkele jaren vindt de optocht plaats op de vrijdagavond voorafgaand aan de 
opening. In het verleden reden de kinderen op de vrijdagavond op versierde 
boerenwagens rond door het dorp en was er op de zaterdagochtend een optocht 
met versierde wagens, verklede kinderen en versierde fietsen.                          
Deze twee festiviteiten zijn nu samengevoegd op de vrijdagavond. Afgelopen jaar 
is gebleken dat wij de kinderen met versierde fietsen missen in de optocht.                            
Wij denken dat veel kinderen gebruik maken van de mogelijkheid om mee te rijden 
op de boerenwagens. Graag wil het bestuur en de juryleden een oproep doen aan 
de ouders om hun kinderen in de gelegenheid te stellen mee te doen aan de 
optocht. Dit kan alleen verkleed, in groepjes of met versierde fietsen.                
Alles is mogelijk. Tevens willen wij de bewoners ook oproepen om eens na te 
denken samen met mensen uit je straat een wagen te versieren en op deze wijze 
deel te nemen aan de optocht. Des te meer straten er meedoen, des te leuker het 
wordt. Laat ons verrassen! 
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Toneelgroep Spankeren 

Met veel plezier hebben wij op 4, 5 en 6 maart in het Dorpshuis “De hemel op 
stelten” op de planken gebracht. Een komedie die ging over verwikkelingen in de 
hemel na de aankomst van enkele onwetende nieuwkomers die de lusten van het 
aardse leven in de hemel wilden doorvoeren. Uiteraard leverde dit de nodige 
hilarische situaties op. 

Met drie keer een volle zaal kunnen wij terug kijken op een zeer geslaagd 
uitvoeringsweekend. Wij hebben genoten van de lach en de staande ovaties van 
het enthousiaste publiek. 

Wij hopen u allen dan ook weer te mogen verwelkomen tijdens onze volgende 
voorstelling in/rond maart 2017. Tot die tijd zult u ons gedurende het jaar nog 
diverse keer tegenkomen tijdens activiteiten in Spankeren zoals het Oranjefeest, 
de Wilspa en uiteraard de Kerstmarkt, die wij op 11 december van dit jaar weer in 
op het Kerkplantsoen zullen organiseren. Wij houden u op de hoogte! 

 

   

                                                                                           Foto Han Uenk 
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Buurtbusvereniging Spankeren Dieren. 

Aanpassingen in de vertrektijden van de bus hebben hun vruchten afgeworpen. 
Het aantal passagiers de eerste tien weken van dit jaar in vergelijking met 
diezelfde weken van 2015 laat een toename zien van 23%! Spankeren laat een 
stijging zien van 14%, Dieren van zelfs 27%. Om kort te gaan, de buurtbus wordt 
steeds meer ontdekt. 

De komende jaren moeten we, in verband met de Traverse werkzaamheden, met 
enkele wijzigingen in de routes rekening gaan houden. Om te beginnen wordt er 
een tijdelijk busstation gecreëerd ter hoogte van de spoorwegovergang bij de 
Harderwijkerweg. Hiermee zal worden begonnen in juni/juli van dit jaar.                 
In aanmerking genomen, dat verkeer komende vanaf de Harderwijkerweg niet 
meer richting Zutphen af kan slaan en in een later stadium verkeer op de 
Burgemeester de Bruinstraat niet meer de Wilhelminaweg op kan, zullen wij het 
aanrijden en vertrekken naar en van het NS station moeten aanpassen. Dit gaat 
inhouden, dat alle lijnen van de buurtbus vanaf de Wilhelminaweg richting station 
gaan en vertrekken via de Harderwijkerweg. Voor de lijnen Spankeren en Dieren 
West heeft dit verder geen consequenties wat haltes betreft, alleen voor Dieren 
Noord Oost vervallen een drietal haltes richting station, te weten de halte 
Callunaplein bij de ING bank, de halte Treubstraat en de halte Gelders Hof. De 
verwachting is, dat dit geheel ongeveer één tot anderhalf jaar gaat duren. 
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Wandelplezier langs banken, beken & sprengen.   

Het wandelseizoen komt eraan! De komende maanden is de natuur op z’n mooist, 
dus dan kunnen we er met z’n allen fijn opuit. Wandelen rond Spankeren is dan 
natuurlijk heerlijk. De routeboekjes voor het ‘Wandelen langs beken en sprengen’ 
zijn voor € 2,50 te koop bij het secretariaat van de Belangenvereniging (zie 
achterin dit bulletin). Bij de Luchte zijn ook de boekjes voor de Bankenroute te 
verkrijgbaar.  

     

Tijdens het wandelen. 

Zorg bij het wandelen wel voor stevige schoenen en een lange broek. De natuur 
tiert af en toe zo welig dat bepaalde delen van het pad soms lastig doorgankelijk 
zijn. Deze stukken (langs het water en achter de dijk) zijn eigendom van het 
Waterschap Vallei en Veluwe. Het Waterschap verzorgt het maaiwerk en houdt 
zich aan de Flora- en Faunawet. Dit betekent dat er beperkt gemaaid mag worden 
en dat er een periode in juni en juli is dat er helemaal niet gemaaid mag worden.  

Om de wandelroutes verder netjes te houden, wordt er ook geregeld geheel 
belangeloos gemaaid door de firma Rijneveld en dorpsgenoot Gert Noordman, 
waarvoor weer veel dank.  
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Dauwtrappen. 

Op Hemelvaart, donderdag 05 mei, organiseert Spanso 55+ weer het 
“Dauwtrappen”.Er zijn 2 fietstochten uitgezet nl. ’n familietocht van ca. 25 km. en ’n 
tocht van ca. 36 km. Onderweg, bij de controlepost, wordt er wat aangeboden. 

De vertrektijd is vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur vanuit het Dorpshuis, Loohof 65 te 
Spankeren. De kosten bedragen € 2,50 per persoon en € 6,00 voor een gezin.  

Kinderen tot 12 jaar zijn gratis. Na afloop wordt er in het Dorpshuis nog een kopje 
koffie aangeboden. Voor informatie 0313 438074 of gerardwannet@kpnmail.nl. 

 

 

Wandelen door de tijd langs boerderijen in Spankere n. 

Spankeren is een boerendorp met een agrarisch verleden dat duizenden jaren 
terug gaat. Binnenkort zal een wandelroute (en fietsroute) beschikbaar komen 
langs de boerderijen en door het agrarisch landschap met veel historische 
informatie. De routekaart en de routebeschrijving zullen te downloaden zijn vanaf 
de website www.erfgoedleeft.nl of www.erfgoedveluwezoom.nl . In het veld zelf kan 
op een tiental punten interessante informatie opgeroepen worden via LAYAR met 
veel historische beelden. Ook via links naar de websites komt historische 
informatie  beschikbaar voor inwoners en toeristen. 

Graag willen we ook de persoonlijke verhalen over het boerenverleden een plek 
geven. Mocht u dit willen delen en geïnterviewd willen worden, dan kunt u contact 
opnemen met : 

Marianne Poorthuis  
m.poorthuis@hetnet.nl 
T: 026 495 3844 
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Het Kanaal. 

Het kanaal, dat nu de grens vormt tussen Dieren en Spankeren, is in 1865 in 
gebruik genomen. Het werd met de hand gegraven. Van de afgegraven grond 
werd een dijk met jaagpad langs het kanaal aangelegd. Wanneer zeilen niet 
mogelijk was konden op het jaagpad de paarden (of mensen) lopen die het schip 
(of trekschuit) vooruit moesten trekken. Tegenwoordig is het een populaire 
fietsroute. Aanvankelijk was het de bedoeling om het kanaal dicht bij Zutphen in de 
IJssel uit te laten komen. Maar omdat de IJssel bij hoog en bij laag water moeilijk 
bevaarbaar was door respectievelijk ondiepte of te sterke stroming, werd  besloten 
om het kanaal dichter bij de Veluwezoom te leggen. Dat was een voordeel voor de 
schepen uit het westen. Het betekende wel dat het hoogteverschil tussen het 
wateroppervlak van de IJssel en dat van het kanaal soms wel tien meter was.    
Het was toen technisch niet mogelijk om dat met één sluis te overbruggen; 
daarvoor werd een drietrapssluis gebouwd. Vanaf Apeldoorn tot Spankeren is het 
kanaal op één hoogte gehouden, waardoor geen sluizen hoefden te worden 
gebouwd. Bij deze tracékeuze hebben kosten ongetwijfeld ook een rol gespeeld. 
De aanleg vond vooral plaats op markegrond, die veel goedkoper was dan de 
rivierkleigronden bij  Zutphen. Het kanaal wordt soms Apeldoorn-Dierens kanaal 
genoemd. Er is echter reden om dit het Spankeren-Apeldoorns kanaal te noemen. 
Tussen Spankeren en Dieren ligt het namelijk helemaal op voormalig Spankerens 
grondgebied. Vóór de aanleg van het kanaal hoorden de Kattenberg en de huidige 
Kanaalweg bij Spankeren. Tot ver in de 20e eeuw waren bewoners van dat gebied 
dan ook voor veel activiteiten op Spankeren georiënteerd.  

In 1973 is het kanaal voor de scheepvaart gesloten. 

                                                             
Een schip vaart vanaf de IJssel in het onderste deel van de drietrapssluis (ca. 
1905) 
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Uw kruidenier aan huis.                                    

Roel Dijkstra is 47 jaar en woont 
samen met zijn vrouw, zoon en drie 
honden aan de Overweg in Spankeren. 
Wellicht heeft u zijn mooie rijdende 
winkel al in zijn voortuin zien staan.  

Na jarenlang als kok gewerkt te   
hebben in diverse instellingen is Roel 
sinds een paar maanden “Uw Kruidenier ” aan huis  in de gemeente Rheden. Zijn 
passie voor eten en drinken kan hij tegenwoordig prima combineren met het 
omgaan en helpen van de medemens.  

Ouderen, mensen die slecht ter been zijn of gewoon geen tijd hebben voor de 
boodschappen zijn gebaat bij deze service aan huis. Roel stopt op diverse plekken 
in de dorpen en toetert een paar keer. Ook kan hij bij mensen aanbellen voor een 
boodschappenlijstje en de spulletjes  netjes aan huis brengen. In de ruime wagen 
waant u zich in een heuse supermarkt. Zuivel, groente en fruit, vlees,  toiletpapier 
en zelfs een heel schap met kant en klare maaltijden, die wel een week houdbaar 
zijn. Meteen mee te nemen, maar ook van tevoren te bestellen via internet:  
www.roeldijkstra-uwkruidenier.nl 

Vindt u de bloemkool te groot voor u alleen? Roel snijdt hem graag voor u 
doormidden. Een zak aardappelen teveel? De helft mag eruit, geen probleem. 
Brood komt van Dick Wanningen en heeft dezelfde prijs als in de bakkerij. Verder 
staat deze rijdende winkel vol A-merken én het huismerk Markant.                      
Alle dorpen in onze gemeente kunnen gebruik maken van deze service.  

Maandag:  Laag-Soeren en een deel van Dieren 

Dinsdag:  Rheden, Ellecom en De Steeg 

Woensdag:  Velp  

Donderdag:  Velp  

Vrijdag:   Het andere deel van Dieren en Spankeren 

Heeft u een vraag of een wens? Roel Dijkstra staat u graag te woord.        
Telefoon-nummer: 06-21846015 
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De Geldersche Toren staat in de steigers.                                                   
Lopend over de statige oprijlaan zien we - De Geldersche Toren - liggen.          
Zoals - De Toren - er nu uitziet dateert hij van 1868. Momenteel is de familie 
Ruyten in het bezit van de Toren. Ruben, Wendy en Thomas wonen er. Ruben 
woont er vanaf 1980 eerst met zijn ouders en nu met Wendy. En sinds december 
2015 met hun zoon Thomas erbij. Ruben voert samen met Wendy het beheer over 
het landgoed en hij heeft daarnaast nog zijn werkzaamheden met een 
Vastgoedbedrijf en een Meubelzaak. Wendy komt uit Almelo en zij heeft haar 
werkzaamheden binnen en buiten de Gelderse Toren. En de Toren staat op dit 
moment (januari 2016) in de steigers.                                                                                                                     
En dus nu…. de steigers.                                                                                    
Wat gebeurt er eigenlijk allemaal? 

• De kantelen worden afgehakt en opnieuw opgebouwd. 
• Oud hout wordt vervangen 
• Het verfwerk wordt vernieuwd. 
• De klok wordt gerestaureerd. 
• Scheuren worden uitgehakt en aangesmeerd. 
• Lood en zink wordt vervangen 

Er  worden bliksemafleiders geplaatst. 

Het gebouw.                                                                                                          
Het gebouw heeft 3 woonlagen en daarnaast nog een zolder en een kelder. 

Het landschap .                                                                    
Rondom de Toren zal het landschap veranderen. Een stuk land zal worden 
teruggeven aan de natuur in samenwerking met natuurorganisaties. In overleg met 
de betreffende  boeren zal een verschuiving plaatsvinden: een soort ruilverkaveling 
om zoveel mogelijk kavels bij elkaar te krijgen. Ruben vindt het zoeken naar een 
balans tussen het in stand houden van het landschap en hoe bijvoorbeeld de 
Intensieve veehouderij in dat landschap past, belangrijk. 

Wensen voor de toekomst.                                                                              
Ruben en Wendy willen graag een gezond en gelukkig leven samen met hun zoon 
Thomas, in de hoop dat hij als derde generatie het landgoed voort kan zetten.     
De band met Spankeren was altijd goed: denk aan de Open Dag van 2003 en de 
viering van 100 jaar Wilhelmina in 2014. Wij wensen Ruben, Wendy en Thomas 
het allerbeste voor de toekomst. 
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De steenmarter ook in Spankeren.                                          
. 

Steeds vaker komt de steenmarter, ook wel 
stadsmarter genaamd, negatief in het nieuws. 
De steenmarter rukt op in Nederland en in ons 
omringende landen en veroorzaakt steeds 
meer overlast aan auto’s en huizen.  
De steenmarter (stadsmarter) is een roofdier 
uit de marterfamilie (hermelijnen, wezels, 
bunzingen, fretten, dassen, otters, nertsen en 
marters). Marters hebben een lang lichaam met korte poten, het zijn vleeseters, ze 
kunnen goed klimmen en passen zich makkelijk aan verschillende om-
standigheden. Qua uiterlijk kunnen ze op een kat of op een kleine vos lijken.  
 
Uiterlijke kenmerken steenmarter  
Een volwassen steenmarter is tussen de 40 en 50 centimeter lang, met relatief 
korte poten. De staart is ongeveer 25 centimeter lang. Steenmarters zijn bruin van 
kleur met een (grijs)witte vlek op hun keel en borst.  Steenmarters hebben een 
‘huppelende’ manier van lopen. Ze kunnen goed klimmen en sprongen maken tot 
1,5 meter hoog. Ook zijn steenmarters erg flexibel en kunnen ze door kleine gaten 
(5 tot 7 centimeter in doorsnee) kruipen. Steenmarters leggen uitwerpselen van 4 
tot 8 centimeter lang en 0,5-1,5 centimeter dik. Dit lijken ‘worstjes’ met een 
gedraaide punt, vaak in de vorm van een vraagteken. Soms zijn erin nog pitten van 
steenvruchten zichtbaar.  
In de natuur eten steenmarters vooral vlees (kikkers, muizen, ratten, eekhoorns), 
aangevuld met vruchten en eieren. Als de steenmarter naar de steden en dorpen 
trekt (wat steeds vaker gebeurt) dan eet hij ook rondslingerend afval.                 
Ook valt de steenmarter soms kippen, konijnen of andere kleine huisdieren aan. 
Steenmarters zijn vooral ‘s nachts actief. Overdag zoeken ze vaak een rustige plek 
op: in de zomer zijn dat hopen takken, greppels en holle bomen. In de winter zijn 
spouwmuren, funderingen, zolders, kelders en schuren favoriet. Wanneer de 
steenmarter actief is, blijft hij graag in de beschutting. Hij loopt niet graag op open 
terrein, maar verplaatst zich langs bosjes of gebouwen. Ook worden steenmarters 
waargenomen in dakgoten, langs regenpijpen, in funderingen en in schuren.  
Van nature maakt de steenmarter weinig tot geen geluid. Zijn meest opvallende 
geluid is het stommelen in of rondom het nest. Het lijkt op het geluid van een 
“inbreker op zolder”.                                                                                 
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Steenmarter en auto’s    
Steenmarters kunnen behoorlijke schade aanrichten aan auto’s. De steenmarter 
kan simpel via de onderkant van de auto in de motorruimte komen waar kabels met 
visolie het doelwit zijn. Jonge steenmarters proberen of ze de kabels kunnen eten 
en bijten, met hun scherpe tandjes, snel een behoorlijk aantal kabels kapot wat 
veel schade kan geven. Alle auto’s met visolie in de kabels lopen risico, het is 
echter niet bekend of bepaalde merken meer of minder gevoelig zijn. 
 Wel bestaan er middelen om de marter uit uw auto te verjagen en steenmarters te 
bestrijden. Uit de literatuur blijkt echter dat deze middelen slechts tijdelijk (of niet) 
werken tegen steenmarters. Als u namelijk al een steenmarter in uw auto (of huis) 
heeft dan werken geluiden en geuren die de steenmarters verjagen en bestrijden 
slechts tijdelijk. Na verloop van tijd keert de marter weer terug. En mocht de 
steenmarter dood gaan, dan is de kans groot dat een andere marter het territorium 
overneemt.  
Verjagen en vangen van de steenmarter  
Hier treft u allerlei informatie over het verjagen en vangen van steenmarters. 
Voordat u actie onderneemt, moet u eerste zeker weten of u ook echt een 
steenmarter in huis heeft.  
1) Heeft u een steenmarter gezien?  
2) Heeft u een steenmarter gehoord? (vooral overdag in huis en rond 23:00 
vertrek)  
3) Heeft u uitwerpselen gevonden? (4-8 centimeter, met puntje, vaak gekruld als 
een vraagteken)  
4) Heeft u pootafdrukken gevonden? (v- vormige poolbal, met 5 nageltjes)  
5) Heeft u voedselresten gevonden?  
Steenmarters zijn beschermde dieren. Verjagen van de steenmarter, vangen of zelf 
doden van de steenmarter is verboden. Als u de checklist heeft doorlopen en u 
vermoedt een steenmarter in uw huis, neem dan contact op met uw gemeente of 
een erkend gespecialiseerd bedrijf.  
Er zijn wel diverse legale apparaten en middelen op de markt die pretenderen 
steenmarters te verjagen of steenmarters af te schrikken.  
Wetgeving t.a.v. steenmarters  
Hieronder delen uit de relevante wetsteksten uit de flora- en faunawet, met 
betrekking tot de steenmarter (die is aangemerkt als beschermde diersoort).  
Paragraaf 2. Bepalingen betreffende dieren in hun natuurlijke leefomgeving  
Artikel 9 – 10 - 11 
Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te 
doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te 
sporen,te verontrusten of hun nesten te verstoren 



17 

 

Kerkenmarkt.  
De Kerkenmarkt commissie is gestart met de voorbereiding van de Kerkenmarkt 
2016!! Dit jaar gaat de Kerkenmarkt op zaterdag 17 September  plaatsvinden. 

De komende weken en maanden gaan we vrijwilligers benaderen om ons te 
helpen de markt tot een succes te maken. Een belangrijk onderdeel van de 
Kerkenmarkt is de rommelmarkt waarvoor wij weer veel spullen nodig hebben.    
De spullen moeten wel van een bruikbare en verkoopbare kwaliteit zijn.  
Grote meubels, bedden, televisies, computers, computermonitoren etc. kunnen wij 
helaas niet gebruiken. Twijfelt u, bel dan even met Casper Eikelenboom. 

Inzameldagen voor de komende maanden zijn op de volgende zaterdagen: 

                                     2 april, 23 ap ril, 21 mei, 18 Juni 

U bent tussen 10 uur en 12 uur van harte welkom om uw bruikbare spullen in te 
leveren aan de Kerkweg 25 te Spankeren en bij de kerk in Laag Soeren. 
Voor informatie over de inzameling kunt u contact opnemen met Casper 
Eikelenboom, tel. (0313) 42 73 81 (na 20.00 uur) of via email 
c.f.eikelenboom@hetnet.nl. 
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 April  
 
2 april  Country dansen in het Dorpshuis. 
2 april  Inzameling oud papier. 
8 april  Pubquiz in het Dorpshuis. 
9 april  Kaarten in het Dorpshuis. 
14 april  Spanso 55+: Bezoek aspergeboerderij Drempt. 
16 april  Darten in het Dorpshuis. 
16 april  Gifbus 9.45 tot 10.45 uur Kerkplantsoen. 
23 april  Voorjaarsconcert Wilhelmina en Slagwerkgroep Voormalige 

Schutterij Doesburg in de Emmauskerk te Dieren. 
28 april Spanso 55+: Ontmoetingsmiddag, Wie is wie? in het Dorpshuis. 

Mei 

5 mei  Hemelvaartsdag Fietstocht vanaf het Dorpshuis. 
6 mei  Buurtcafé in het Dorpshuis. 
7 mei  Country dansen in het Dorpshuis. 
8 mei Giro d’ Italia doorkomst renners via de Zutphensestraatweg  N348. 
10 mei Spanso 55+: Film over concert Andre Rieu in Venetie. Theothorne. 
14 mei Kaarten in het Dorpshuis. 
14 mei Inzameling oud papier. 
21 mei Darten in het Dorpshuis. 
21 mei Gifbus 9.45 tot 10.45 uur Kerkplantsoen. 
26 mei Spanso 55+: Fam. Rust geeft presentatie over Corsica en Sardinie. 

Juni 

3 juni Buurtcafé in het Dorpshuis. 
4 juni Country dansen in het Dorpshuis. 
9 juni Spanso 55+: Afsluiting in het Dorpshuis. 
11 juni Darten in het Dorpshuis.  
18 juni Gifbus 9.45 tot 10.45 uur Kerkplantsoen.  
24 juni Rondgang Oranjefeest       aanvang 18.45 uur. 
25 juni Oranjefeest.  
25 juni Inzameling oud papier. 
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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      843583    martin.van.gessel@gmail.com 
1e penningm. :Rob Lammerts,Broekhuysenhof 1     841616    robenhan@hotmail.com 
2e penningm. :Bea Waterborg,        Dorpsweg 28    419235    bea.waterborg@upcmail.nl                                          
 
Overige bestuursleden 
 
Jan Hulsing,                         Overweg 39                  421829     j.hulsing8@upcmail.nl 
Piet Nicolaï,                          Loohof 59                     416442     pietnicolai4@gmail.com 
Harold Smeltink ,                  Loohof 13                     416381     sigrid-harold@upcmail.nl 
 
Redactie van dit bulletin: 
 
Thea Baan                                                                 422492    baan32@zonnet.nl                                                                 
Loes Wosgien                                                            410858    loeswosgien@gmail.com                                        
Harold Smeltink                                                         416381    sigrid-harold@upcmail.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. 
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