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De jaarlijkse optocht en kermis zijn helaas weer achter de rug. De oranje
vlaggetjes kunnen weer opgeborgen worden en de voorpret voor de Wilspa in
augustus en de Kerkenmarkt in september kan beginnen.
Op de voorpagina ziet u een mooie foto van de heer Aalders, bewoner van de
Puthof aan de Dorpsweg. Vaak zien wij hem druk in de weer rondom de kerk of
met de dieren in het kleine veldje op de hoek Dorpsweg/Overweg. Sinds kort weten
we dat hij ook een enorme uilen-liefhebber is.
Reiny Kersten is koninklijk onderscheiden voor al haar werkzaamheden voor
Spankeren. Wij feliciteren haar van harte!
Verderop in dit blaadje kunt u lezen wat er allemaal te doen is in het Dorpshuis.
Voor elk wat wils, voor zowel jong als oud.
Wij wensen iedereen een hele fijne zomer toe.
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WhatsApp buurtpreventie in Spankeren
De oproep van de burgemeester heeft
veel reacties opgeleverd. Er hebben
zich ca. 80 dorpsgenoten aangemeld
woonachtig op 61 aparte adressen.
We konden dus van start. Dat duurde
echter even vanwege Girobeslommeringen van de politie.
Maar op donderdag 23 juni was het
dan zover. In vervolg op de aanmeldingsronde was er een instructie/opstartbijeenkomst. De bijeenkomst vond plaats in het Dorpshuis.
Onder leiding van een tweetal politiemedewerkers werd men wegwijs gemaakt in
de in’s en out’s van buurtpreventie m.b.v. WhatsApp. Daarbij kwam ook de
opzet/organisatie van de WhatsApp-groep aan bod.
Maar het ging toch vooral om de doelstelling en
werkwijze. Daar werd op een geanimeerde wijze
uitvoerig bij stilgestaan. Het gaat om het samen
verbeteren van waakzaamheid en veiligheidszorg in
ons dorp. Daarbij wordt de SAAR-methode gehanteerd als er iets verdachts opvalt
in de buurt.
SAAR staat voor: S – Signaleren A – Alarmeren A – Appen R – Reageren.
Aan het einde van de bijeenkomst zijn er heldere afspraken gemaakt.
Het is de bedoeling dat de groep op korte termijn operationeel wordt. De totale
groep wordt daartoe verdeeld in 3 subgroepen met ieder een beheerder. Die
subgroepen bestaan uit deelnemers die wonen aan een logisch samenstel van
steeds een paar straten in Spankeren. Politie en gemeente laten daar hun licht nog
op schijnen. De beheerder van een subgroep zorgt voor de coördinatie. Deze
wordt desgewenst ondersteund door een beleidsmedewerker openbare orde en
veiligheid van de gemeente Rheden.
Op termijn, waarschijnlijk na de komende vakantieperiode, komen op de
invalswegen van Spankeren borden met de melding dat er een
(WhatsApp-) buurtpreventie-groep actief is.
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Het IVN in Spankeren
Naast de lokale verenigingen in Spankeren zijn er ook streekorganisaties die in
Spankeren activiteiten uitvoeren. Het IVN is er daar één van. Het Instituut Voor
Natuureducatie en duurzaamheid werkt in haar afdeling Oost-Veluwezoom in
diverse werkgroepen die natuurexcursies, workshops en cursussen organiseren,
natuurgidsen opleiden en wandel- en fietstochten begeleiden. In het werkgebied
van Rozendaal tot Spankeren vinden boeiende excursies plaats op bijvoorbeeld
het terrein van Larenstein en het landgoed Middachten. In oktober begint een korte
paddenstoelencursus en de inschrijving voor de opleiding tot natuurgids is kort
geleden geopend.
Alles draait om het bewust worden van de culturele- en natuurwaarden in onze
woonomgeving en de relaties daartussen. Uitgangspunt is het zelf ervaren en
ontdekken in de natuur. Het brede aanbod varieert per jaar en is terug te vinden in
de agenda op de website.
Daarnaast zijn er diverse werkgroepen die in onze omgeving actief zijn.
De werkgroep Soerense beek inventariseert planten en broedvogels in het
Soerense Broek en de Soerense beek. De scholenwerkgroep werkt samen met
basisschool leerkrachten aan de natuurbeleving voor kinderen. Spankeren is een
goede leefomgeving voor de steenuil en een werkgroep is actief met het plaatsen
van uilenkasten en het verbeteren van de kastlocaties. Kasten worden
gecontroleerd op broedsels en jonge uilen worden geringd. Het gaat nog steeds
niet goed met de steenuil, daarom is het prachtig dat in Spankeren in de afgelopen
maand in maar liefst 5 nestkasten broedsels zijn aangetroffen!
Rond de IJssel en kasteelgrachten is de werkgroep water actief en naast het
bezoekerscentrum de Heurne in Rheden bevindt zich een IVN-plantentuin.
Leden bemensen de werkgroepen.
Op maandag 4 juli wordt een “Rondje Spankeren” gelopen, start om 09:30 uur
vanaf de Luchte.
Kijk op de website voor alle activiteiten en de maandelijkse wandelingen. Je bent
van harte welkom!
Www.ivn.nl/afdeling/oost-veluwezoom
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Generaal Paulus S.R. van Hooff
Bij de noordoosthoek aan de achterkant van de Petruskerk, tegen de kerk aan, ligt
een graf uit de negentiende eeuw van enkele leden van de familie Van Hooff.
Generaal Van Hooff was adjudant van de Prins van Oranje, de latere koning
Willem II. In die functie heeft hij in 1815 de slag bij Waterloo meegemaakt, waarbij
Napoleon definitief werd verslagen. Dit is verbeeld door de beroemde schilder
Jan Willem Pieneman. Het schilderij hangt in het Rijksmuseum in Amsterdam en is
het grootste schilderij in het museum. In 1840 kocht Van Hooff de havezate ‘de
Bockhorst’ met twee boerderijen van de erfgenamen van zijn overleden oom
Paulus Feriet. Hij was zelf ook mede-erfgenaam. Kort daarna, na zijn actieve
militaire diensttijd, ging hij met zijn gezin op ‘de Bockhorst’ wonen. Door het bezit
van de boerderijen (‘Op ’t Schaar’ en ’t Asselder’) was hij gerechtigd in de ‘Marke
van Spankeren, Soeren, Dieren en Ellecom’. In april 1841 bezocht hij de
markevergadering in de Spankerense kerk voor de eerste keer. In datzelfde jaar
werd hij gekozen tot markerichter met als belangrijkste opdracht de marke op te
heffen en de gronden te verdelen. Hij stond nu aan het hoofd van een grote marke,
die in 1841 ongeveer 1400 ha woeste grond bezat. Alvorens tot verdeling over te
kunnen gaan moest het markegebied eerst worden ontsloten. Er moesten wegen
worden aangelegd, sloten worden gegraven en begrenzingen van percelen worden
aangegeven. In 1850 was dat proces voltooid. Van Hooff riep alle markegenoten
bijeen voor een vergadering in de kerk, waarbij de marke officieel werd ontbonden.
Generaal Van Hooff stierf in 1865, twee jaar na het overlijden van zijn echtgenote,
op ‘de Bockhorst’. Het echtpaar Van Hooff werd begraven in het familiegraf op het
kerkhof in Spankeren.
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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:
16 Juli , 13 Augustus en 3 September
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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Wandelen door de tijd langs boerderijen in Spankeren
Spankeren is al eeuwenlang een agrarisch dorp. Goed om daar eens expliciet de
aandacht op te vestigen. In opdracht van de gemeente Rheden en in
samenwerking met de Belangenvereniging Spankeren is een wandelroute
ontwikkeld met veel cultuurhistorische informatie over de (voormalige) boerderijen
en het bijzondere agrarische landschap.
Inwoners van Spankeren mogen met recht trots zijn op hun omgeving. Mooi dat
ook anderen daarvan mee kunnen genieten. Op www.mijngelderland.nl staat een
tiental verhalen over dit agrarisch verleden van Spankeren met veel, nog niet
gepubliceerde, historische beelden. In de toekomst kunnen daar nog veel meer
verhalen aan toegevoegd worden. Alle inwoners ontvangen bij het bulletin van de
Belangenvereniging Spankeren een folder met de tekst van de wandelroute.
De route kan eenvoudig opgesplitst worden in twee ommetjes. Het routeboekje met
uitgebreidere informatie is te downloaden via de website
www.erfgoedveluwezoom.nl of te koop bij De Luchte en enkele andere
verkooppunten in Spankeren.
2 Juli 2016 is de aftrap van de wandelroute onder het genot van een hapje en een
drankje. Ton Elzebroek zal de Spankerense geschiedenis wat nader voor ons
toelichten. Dat is hem wel toevertrouwd.
Hier voegen we de beelden van de boerderijen uit de jaren zestig bij. We zijn heel
benieuwd of u ze nog bij naam kunt noemen of het adres kunt aangeven. U kunt dit
overzicht inleveren bij de secretaris van de Belangenvereniging en als u 90% goed
heeft, maakt u kans op een gratis routeboekje.
Veel lees- en wandelplezier.
Marianne Poorthuis
www.erfgoedleeft.nl
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Plaats de naam en/ of het adres van de boerderij bij de foto en lever dit blad voor
eind augustus in bij het bestuur van de BS.
Meer informatie? Zie: www.erfgoedveluwrezoom.nl

10

Stichting Spankeren Samen
Na een hernieuwde start, willen wij de bewoners van Spankeren op de hoogte
houden van de resultaten van de Stichting. Er zijn al activiteiten van start gegaan.
Zo zijn de folders al bezorgd door onze postbezorger in Spankeren, waarvoor wij
hem zeer dankbaar zijn. De Duo fiets is in bestelling en zal binnenkort geleverd
worden. We zijn bezig met sponsoren, om ook voor de Duo scootmobiel het
resterende geld binnen te halen. Zo heeft de Rabobank ons al 500 euro toegezegd
en hopen we binnen kort ook antwoord te krijgen van een bedrijf waarmee we in
contact zijn en die ook wil kijken wat ze voor ons kunnen doen. De Gemeente
Rheden ons al een flinke subsidie gegeven waar we de Duo fiets al van konden
aanschaffen en waar we onze onkosten van kunnen betalen. Van de firma
Riesewijk hebben we een flinke korting gekregen op de aanschaf van de Duo fiets.
Ook het drukken van de folders is door drukkerij van Hierden in Eerbeek flink
gesponsord. Ook de telefoondienst is bemand en heeft al 2 nieuwe vrijwilligers
opgeleverd en een hulpvraag. Wij zijn nog op zoek naar mensen die af en toe de
telefoon kunnen bemannen. Tijdens de Kerkenmarkt, hebben we een activiteit
gepland, waarmee we ook de Stichting Spankeren Samen willen promoten.
Wij hopen dat de goede resultaten die we tot nu toe hebben geboekt, zullen leiden
tot een succes van de Stichting Spankeren Samen.

Aangeboden
Door omstandigheden zijn wij in het bezit gekomen van een elektrische
scootmobiel. Aangezien wij hier zelf geen gebruik van hoeven te maken willen wij
deze in bruikleen geven aan iemand, uit Spankeren, die tijdelijk immobiel is door
bijvoorbeeld een knie of heupoperatie o.i.d..
Wij denken dan aan een periode van 6 tot 8 weken zodat er steeds iemand anders
gebruik van kan maken. Een en ander in goed overleg. Wij vragen een vergoeding
van 5 euro per maand voor de verzekering.
U kunt contact opnemen met Marina of Gerard Wannet.
Tel.nr. 0313438074 of gerardwannet@kpnmail.nl
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Dorpshuis = Huis van het dorp
Zo is het initiatief in 2015 begonnen. De bijeenkomsten werden bezocht door
enthousiaste Spankenaren (en Dierenaren) met goede ideeën.
Dit heeft geleid tot een forse uitbreiding van de al bestaande en goed bezochte
activiteiten.
Spankeren leeft en het gevolg is een steeds groter aanbod aan activiteiten in het
Dorpshuis!
Wat is er te verwachten?
Kaartavonden
Gezellig potje kaarten onder het genot van een drankje en een hapje.
De kaartavonden en de marathon horen bij de drukst bezochte avonden.
Kom gerust kijken of leg een kaartje.
Bel Jan van de Enk (313-420789) of Tjibbe de Boer (0313-420081) voor informatie
of kom op 10 september kijken.
Dartavond
Een vaste hand, goed mikken en uitrekenen hoe het juiste puntenaantal gehaald
wordt. Ook hier, veel spelers en een gezellige avond gegarandeerd.
Darten, een sport waar veel van de speler gevraagd wordt!
Deze Dorpshuis activiteit wordt sinds vele jaren succesvol begeleid door Albert
Dijkslag.
Op 17 september begint het seizoen. Voor informatie bel met Albert op 0313422094.
Dorpscafé
Vanaf de start een enorm succes. Met een gemiddelde van 40 bezoekers zorgt
deze activiteit voor gezelligheid en een echt dorpsgevoel. Jong en oud komt langs
voor een biertje, wijn of snack.
Kaarten, darten, poolbiljart en een gezellig muziekje.
e
We zijn nu met vakantie maar vanaf 7 oktober is het Dorpscafé elke 1
vrijdagavond van de maand weer geopend! Aanvang 21:00 uur.

12

Pubquiz
Een regelrechte hit en dat al bijna 3 jaar lang!
De Pubquiz was ook deze keer helemaal uitverkocht. Er moesten zelfs nog tafels
bijgezet worden.

Quizmaster Jelle de Wit zorgde voor de orde en humor. Met zijn charme vuurde hij
de vragen op de spelers af.
De spanning was om te snijden en het spelplezier was duidelijk zichtbaar.
Euforie en vertwijfeling wisselden elkaar na elke vraag weer af.
Muzieknummers werden meteen herkend, maar hoe heette die zanger ook al
weer…
De fotoronde zorgde ook voor de nodige hilariteit. Iedereen kent de tegel op de
foto, maar waar lag die tegel ook al weer…
Met een paar punten verschil heeft de groep “Niet helemaal 100% Spankeren” de
Pubquiz in april 2016 gewonnen.
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Op 14 oktober is het weer zover, dan organiseert het Dorpshuis weer een Pubquiz.
Hilde Aalders en Dennis de Ruiter organiseren het en Jelle de Wit treedt weer op
als Quizmaster.
Inschrijven kan al via pubquizspankeren@outlook.com.
Wacht niet te lang, want vol = vol!!
Nog meer activiteiten?
Jazeker, kijk in de agenda van dit informatieblad en wordt vrienden met het
Dorpshuis op Facebook.
Dan ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws!
“Engel zoekt volk”
Tijdens de Wilspa is de Petruskerk weer open. Deze keer is de kerk gevuld met
engelen. Wie zegt dat ze niet bestaan denkt misschien na een bezoek aan onze
expositie anders! Dankzij diaken Bos uit Brummen kunnen we een blik werpen op
grote- en kleine boodschappers van God. Iedereen is welkom: tot ziens tussen
10:00 uur en 16:00 uur
Ds. Quik-Verweij
(meer info, zie onze website: http://spankeren.protestantsekerk.net)
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AGENDA
Juli
2 juli
3 juli
4 juli
16 juli

Opening Wandelroute in de Petruskerk aanvang 11 uur.
Picknickconcert Wilhelmina Gelderse Toren aanvang 13 uur.
INV wandeling vertrek bij De Luchte aanvang 9.30 uur.
Gifbus 9.45 tot 10.45 uur Kerkplantsoen.

Augustus
6 augustus
20 augustus
27 augustus

Inzameling oud papier.
Gifbus 9.45 tot 10.45 Kerkplantsoen.
Wilspa. mmv .Wilhelmina Spankeren.

September
10 september
17 september
17 september
17 september
17 september
22 september
25 september

Kaarten in het Dorpshuis.
Inzameling oud papier.
Gifbus 9.45 tot 10.45 Kerkplantsoen.
Kerkenmarkt bij de Kerkhorst. mmv. Wilhelmina Spankeren.
Darten in het Dorpshuis.
Spanso 55+ start na de zomerstop in het Dorpshuis.
Wilhelmina concert bij de Pinkenberg Velp. Fragmentenfestival.
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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
2e penningm. :Bea Waterborg,
Dorpsweg 28

843583
841616
419235

martin.van.gessel@gmail.com
robenhan@hotmail.com
bea.waterborg@upcmail.nl

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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