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VAN DE REDACTIE

De jaarlijkse optocht en kermis zijn helaas weer achter de rug. De oranje
vlaggetjes kunnen weer opgeborgen worden en we kijken uit naar de Wilspa eind
augustus.
Het verslag over de jubileumreceptie kunt u in dit blad lezen, het was een groot
succes. Alle belanghebbenden worden door de redactie van harte gefeliciteerd.
Wij wensen iedereen een fijne zomer toe en we zien elkaar op de Wilspa.
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De algemene ledenvergadering op 28 maart j.l.: weinig deelnemers maar
vruchtbare discussie.
Om half acht opende Jan Hulsing als interim-voorzitter de vergadering. Hij
memoreerde dat we op 29 april het 25-jarig bestaan van de belangenvereniging
vieren.
Er waren 20 aanwezigen (inclusief 5 bestuursleden), waarbij 1 gast namens de
gemeente Rheden.
Zoals gebruikelijk kwamen eerst de formele jaarstukken aan de orde.
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 22 maart 2016 werd
ongewijzigd vastgesteld
Ook het jaarverslag, waarin het bestuurlijke reilen en zeilen van vorig jaar is
verwoord, passeerde zonder op- of aanmerkingen.
Dat werd anders bij het aan de orde komen van de financiële stukken De
penningmeester gaf een toelichting bij het financieel jaarverslag: hij ging daarbij
met name in op de financiering van de AED-voorziening. De gemeente geeft
hiervoor geen subsidie meer omdat men uitgaat van de brandweer als ‘first
responder’ bij hartfalen-meldingen. Dat betekent dat de instandhouding volledig
voor rekening van de Spankerense gemeenschap komt. Aan de orde was dus òf
en zo ja, hoe we dit willen realiseren. De òf-vraag werd unaniem met ‘ja’
beantwoord. Men heeft het gevoel dat het direct bij de hand hebben van een eigen
AED in voorkomende gevallen een groot goed zou zijn. Bij de hoe-vraag kwam
naar voren dat er m.b.t. de financiering naast de belangenvereniging ook een
beroep gedaan zou kunnen worden op de andere verenigingen in ons dorp. Er zou
dan bovendien gekeken kunnen worden naar aanschaf van een tweede AED die
sneller bereikbaar zou moeten zijn voor de noord-oost zijde van Spankeren
(Loohof, Van Rhemenhof, Kerkweg). Buiten de school-uren is de doorgang naast
de school namelijk altijd afgesloten, waardoor het bereiken van de AED aan de
voorzijde van de school veel tijd kost. Afgesproken werd dat het BS-bestuur de
grote Spankerense verenigingen zal benaderen met een concreet kostenplaatje
voor aanschaf van zo’n tweede AED en voor de bekostiging van het onderhoud en
gebruik van dan twee apparaten. Over waar die tweede AED moet worden
geplaatst, zal hierbij ook overlegd worden. Bij de uitnodiging voor de receptie ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan zal bovendien gevraagd worden om een
eventueel cadeau te geven in de vorm van een bijdrage.
De kascommissie, bestaande uit de heren Berry Eskes en Henk Rust, heeft de
financiële administratie gecontroleerd. Op grond van hun constatering dat de
financiën via de aangeleverde stukken goed en traceerbaar waren verantwoord,
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stelden zij voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieël
beleid in 2016. De begroting voor 2017 en de voorgestelde contributie werden
daarna met algemene instemming goedgekeurd. De contributie wordt hiermee op
€ 5,- gehandhaafd.
Bij het punt bestuursmutaties zijn de volgens rooster aftredende Martin van Gessel
en Harold Smeltink herkozen. Bea Waterborg is om persoonlijke redenen
teruggetreden. Het bestuur bestaat hierdoor uit nog maar 5 leden. Het wordt dan
ook moeilijk om alle taken uitgevoerd te krijgen. Versterking is zeer gewenst.
Kandidaten zijn welkom !!
Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt, waarna het tijd was voor een korte
pauze met een drankje.
Daarna kwam eerst de voortgang van het Dorpsplan aan de orde en vervolgens
introduceerde Ton Elzebroek het BS-jubileumboek ‘Langs het tijdpad van mijn
vader; Spankeren omstreeks 1960’
Het BS-bestuur evalueert met een zekere regelmaat de voortgang van de
Dorpsplan-realisatie. De huidige stand van zaken is door Piet Nicolaï verwoord. De
voortgang betreft met name activiteiten m.b.t. de verkeersveiligheid/snelheid op de
N348 en de samenwerking daarbij met de Belangengroep N348 Spankeren. Mede
hierdoor heeft de gemeente met de provincie overeenstemming bereikt over een
snelheidsbegrenzing naar 70 km/uur. In de loop van 2017 worden hiervoor
maatregelen genomen.
Ton Elzebroek vertelde tenslotte met bevlogenheid over het ontstaansidee en de
aanpak van het werk aan het boek dat nu bij de drukker ligt en waarvan het eerste
exemplaar op 29 april tijdens de jubileumreceptie wordt aangeboden aan de
belangenvereniging.
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Jubileumreceptie; bedankt voor de geweldige opkomst en gulle giften
Op zaterdag 29 april vierde de Belangenvereniging Spankeren (BS) zijn 25-jarig
bestaan met een jubileumreceptie in het Dorpshuis. De opkomst was geweldig; er
waren ca. 100 aanwezigen. Zij hoorden toespraken van de burgemeester,
mevrouw Van Wingerden, van Jan Hulsing, de waarnemend voorzitter van de
Belangenvereniging, en van Berry Eskes, voorzitter van het Dorpshuis. Mevrouw
Van Wingerden en Berry Eskes boden beiden ook een cadeau aan in de vorm van
een gift voor een extra AED-voorziening in ons dorp (zie ook onder “De algemene
ledenvergadering op 28 maart j.l.: weinig deelnemers maar vruchtbare discussie”).
Daarna presenteerde Ton
Elzebroek het jubileumboek
‘Langs het tuinpad van mijn
vader, Spankeren omstreeks
1960’ en reikte hij het eerste
exemplaar uit aan de
burgemeester. Ook Jan
Hulsing en de dochter en
twee zonen van wijlen Gerard
Hummelman kregen een
exemplaar. Gerard was de
initiatiefnemer voor de
realisatie van het boek.
Hierna introduceerden
vertegenwoordigers van de Stichting Spankeren Samen de duo-fiets Fun2Go en
de duo scootmobiel die in de nieuwe stalling stonden. Enkele mensen konden een
rondje meerijden op het schoolplein.
Tegen het einde van de receptie bracht muziekvereniging Wilhelmina de jarige BS
nog een serenade. Zij speelden enkele nummers en feliciteerde het bestuur met
hun 25- jarig bestaan.
De receptie duurde tot ongeveer 17.00 uur. Bij het leegmaken van de melkbus en
het optellen van de inhoud van de persoonlijk overhandigde cadeau-enveloppes
bleek dat er ruim € 450,- was geschonken om een tweede AED-voorziening te
realiseren. Het BS-bestuur is de gulle gevers dankbaar en zal de nodige stappen
gaan zetten. Wij kijken terug op een bijzonder geslaagde receptie.
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De Pastorie
Bij de Spankerense Petruskerk
hoorde niet altijd een pastorie.
Zeker niet in de rooms-katholieke
periode van de kerk. Spankeren
stond destijds bekend als een arme
parochie. Omstreeks 1590 bereikte
de reformatie Spankeren en kwam
er een einde aan de katholieke
periode van de kerk. Vóór 1590 kon
de voorganger van de ‘Puthof’
waarschijnlijk min of meer als
pastorie worden beschouwd. Dat was toen mogelijk een boerderijachtig gebouw,
omdat de pastoor, maar ook latere predikanten, er voor hun levensonderhoud een
boerderijtje op na moesten houden. De eerste echte pastorie met alleen maar die
bestemming werd gebouwd in 1655 op de hoek van de Dorpsweg en de
Bockhorstweg. In het ‘Markenboek van Spankeren ende Soeren’ wordt vermeld dat
tijdens de markevergadering van 25 juli 1655, in aanwezigheid van de predikant
J.W. van Sambeeck werd besloten om 600 gulden beschikbaar te stellen ten
behoeve van de bouw van een ‘weem’ (pastorie). Telkens wanneer er een nieuwe
predikant kwam, werd de pastorie grondig opgeknapt, Dat lukte tot 1910, in dat
jaar was de pastorie in dermate slechte staat, dat besloten werd tot sloop.
Op de kelder en de fundering van de oude pastorie werd voor 7270 gulden een
nieuwe gebouwd. De helft van het bedrag werd geschonken door barones Van
Rhemen-Leembruggen van de ‘Gelderse Toren’. Op de bijgaande foto’s of
ansichtkaarten zijn twee
gebouwen te zien.
Het gepleisterde witte
gebouw is de pastorie die
in 1655 werd gebouwd.
Het andere gebouw met
klimop is de pastorie die
omstreeks 1910 werd
gebouwd. De laatste is in
1973 verkocht en heet nu
‘Weemhof’.
In 1981 is er een nieuwe pastorie gebouwd dicht bij de hoek van de Dorpsweg en
de Overweg.
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Wilspa
Als ons dorp Spankeren vol kramen staat is de Dorpskerk ook open:
u kunt een kaarsje branden maar ook even komen naar kijken naar onze expositie.
Uit Leerdam krijgen we bijbelquilts te leen, gemaakt door Rieteke Hoogendoorn:
verschillende bijbelverhalen zijn in stofpatronen verstopt.
Wie houdt van handwerk en zijn bijbelkennis nog wil “toetsen” kan in de Petruskerk
terecht. Tevens is het mogelijk de dame achter deze bijzondere quilts te
ontmoeten.

Ds. Quik (meer info: dominee@quik-verweij.nl)

AED
Het is goed om te weten dat er een AED is bij de voormalige VITAL (nu
ELItechGroup) aan de Van Rensselaerweg 4 in Spankeren tijdens kantooruren.
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Kaartavonden in het Dorpshuis
Seizoen 2017-2018
Beste kaarters
De data voor de kaartavonden in het Dorpshuis in Spankeren voor het seizoen
2017-2018 zijn bekend. Hieronder de lijst met de speelavonden.

1. 9 september 2017
2. 14 oktober 2017
3. 18 november 2017
Let op in december is er geen kaartavond, maar op 16 december is de
kaartmarathon
4. 13 januari 2018
5. 10 februari 2018
6. 3 maart 2018
7. 7 april 2018
8. 12 mei 2018
Extra 16 december de 6e kaartmarathon (zaterdag overdag)
Zoals gewoonlijk tellen de (beste) resultaten van 6 avonden mee voor de
eindstand. De kaartmarathon telt niet mee voor de eindstand.
De avonden beginnen om 20.00 uur. Het inleggeld is € 3,00 per avond/per
persoon. Dit is inclusief koffie of thee tot het moment dat we beginnen met spelen.
Met vriendelijke groet
Tjibbe de Boer

Jan van den Enk

Tel.nr. 06-53601195

Tel.nr. 06-11461904

Email: tjibbe.de.boer @hetnet.nl

Email: jcvdenk@upcmail.nl

8

Uitslag 2e Kamerverkiezing Dorpshuis Spankeren
Grootste partij bij deze stemlocatie: VVD
VVD: 22,4%
PVV: 13,1%
CDA: 12,8%
D66: 12,6%
GroenLinks: 7,0%
SP: 10,7%
PvdA: 7,8%
ChristenUnie: 2,9%
PvdD: 2,7%
50Plus: 3,8%
Denk: 0,5%
SGP: 0,3%
Forum voor Democratie: 1,6%
IVN Wandeling
"Het IVN Oost-Veluwezoom” organiseert een publieksexcursie over de
wandelroute van het Ommetje Spankeren. Ervaren gidsen vertellen over de natuur
en de cultuurhistorie van dit mooie gebied. Maandag 7 augustus 09.30 -12.00uur.
Start: P Herberg De Luchte, Zutphensestraatweg 45, Spankeren
Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op
prijs gesteld.
Aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op
prijs gesteld. https://www.ivn.nl/afdeling/oost-veluwezoom
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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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Agenda

Juli
1 juli

Oud papier

9 juli

Picknickconcert Gelderse Toren

aanvang 13.00 uur

15 juli

Gifbus 9.45 - 10.45 uur

Kerkplantsoen

7 augustus

IVN-wandeling

9.30 – 12.00 uu

12 augustus

Oud papier

19 augustus

Gifbus 9.45 - 10.45 uur

26 augustus

Wilspa

Augustus

Concert Wilhelmina Muziektent

Kerkplantsoen

aanvang 10.00 uur

September
9 september

Verenigingsdag Calluna met deelname Wilhelmina

9 september

Kaarten in het Dorpshuis

aanvang 20.00 uur

16 september

Gifbus 9.45 - 10.45 uur

Kerkplantsoen

23 september

Oud papier
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