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VAN DE REDACTIE
Een nieuw seizoen en een nieuw informatiebulletin.
Met een nog niet volledige nieuwe redactie trachten we het vele goede werk van
Thea, Rudy en Loes voort te zetten. We hopen hierbij op de medewerking van de
verenigingen en dorpsbewoners om ons te voorzien van de nodige kopij zodat we
samen kunnen zorgen voor een informatief en boeiend bulletin.
Inmiddels zijn de oranjefeesten, georganiseerd door onze eigen Oranjevereniging
Spankeren alweer verleden tijd. Het was een mooi programma, er was een leuke
optocht een geweldig feest en het heeft een nieuwe schutterskoning/koningin
opgeleverd. Gefeliciteerd. We kijken uit naar het volgende feest.
U kunt verderop in dit blad, een stukje geschiedenis lezen over een van de
Spankerense boerderijen geschreven door Ton Elzenbroek. Tijdens de
monumentendagen gaat de Dorpskerk Spankeren weer een van zijn geheimen
prijsgeven. Wie zou dit willen missen?
Door de mensen van Spanso 55+ wordt ons weer een aantrekkelijk en afwisselend
programma aangeboden voor het komende half jaar.
Maar eerst is de vakantie in zicht. De redactie wenst iedereen een goede zomer
met veel zon zoals we de laatste tijd gewend zijn .
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WhatsApp Buurtpreventie
Burgemeester Carol van Eert nodigde op 31 mei alle buurtpreventieleden van de
gemeente uit in het gemeentehuis in De Steeg om kennis te komen maken. Tijdens
deze informele bijeenkomst ging het
ook om kennis delen en kennis
opdoen. Zo was er de mogelijkheid
om te sparren met andere
buurtpreventieteamleden en was er
informatie over Burgernet, de politie
en de gemeentelijke dienst ‘toezicht & handhaving’. Verder waren er tips en tricks
te verkrijgen over het gebruik van WhatsApp en over het voorkomen van
babbeltrucs en woninginbraken. Het programma was van 19:30 uur tot 21.00 uur.
Na een inleiding door de burgemeester en een filmpje over het werk van BOA’s
(Buitengewoon OpspringsAmbtenaren) van de dienst toezicht en handhaving, was
er gelegenheid om via speeddaten kennis te maken met vertegenwoordigers van
de politie, Burgernet en RadarUitvoering Oost (de welzijnszorg-organisatie in de
gemeente Rheden) en natuurlijk met de burgemeester. Tenslotte werd er
nagepraat en er was de mogelijkheid om door een Virtual Realitybril te kijken en zo
een babbeltruc in het echt te ervaren.
Al met al een nuttige en aangename bijeenkomst maar met te weinig deelnemers
uit Spankeren.
In het najaar (oktober of november) is er een nieuwe kans, dan wordt er samen
met de politie een WhatsApp-oefening in ons dorp georganiseerd. Aan de
buurtpreventieleden wordt gevraagd hier alvast rekening mee te houden. Nadere
mededelingen volgen te zijner tijd.
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Zeg het met bloemen
Brandende liefde, gebroken hartjes
Kindje op moeders schoot
Kattensnor en ezelsoor
Juffertje in het groen
Zonnebloem, eendagsbloem en sneeuwroem
Nachtschone, ridderspoor
Slaapmutsje en vrouwenmantel
Meisjesogen, madeliefje
Schildersverdriet, vergeet me niet
Lika

Heeft u ook een leuke hobby of activiteit waarover u graag iets wilt vertellen of
laten zien.
De redactie van het informatiebulletin kijkt uit naar uw inzendingen.
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Zomeravondrit MC Spankeren donderdag 31 mei 2018
Een week van veel zon, maar ook wateroverlast in delen van Nederland. Ook deze
dag waren er hevige regenbuien voorspeld, maar uiteindelijk vielen deze niet in
onze regio. Om 18.30 uur was het verzamelen bij de muziektent in Spankeren voor
de jaarlijkse zomeravondrit van MC Spankeren. Eerst worden natuurlijk de nieuwe
aanwinsten van de verschillende rijders bewonderd en van commentaar voorzien.
Er waren ook twee nieuwe motorrijders bij.
Jan van den Enk had vooraf een route uitgestippeld van ongeveer 120 kilometer.
Precies op tijd om 18.45 uur vertrokken we uit Spankeren met een twintigtal
motorrijders in de richting van Laag-Soeren, Loenen en Beekbergen. Verder ging
de route door verschillende kleine gemeenschappen rondom Apeldoorn. Een echt
rondje Veluwe.
We deden ook Staverden het kleinste stadje van de Benelux aan. Hier staat een
prachtig kasteel.
“Aan Staverden werden in 1298 stadsrechten verleend op basis van een
vergunning die in 1291 werd afgegeven door koning Rudolf van Habsburg. Graaf
Reinoud van Gelre had in deze tijd de ambitie om het hof van Staverden te
ontwikkelen tot een stad. Zijn plan kwam echter niet verder dan de bouw van het
Kasteel van Staverden, enkele bijgebouwen, stadsmuren, grachten en een
kasteeltuin. Dankzij deze stadsrechten kan Staverden zich na meer dan
zevenhonderd jaar nog een stad noemen en is het de kleinste stad van de
”
Benelux. Staverden ligt tussen Uddel en Ermelo.
Na 60 kilometer maakten wij een tussenstop in Garderen, waar wij gezamenlijk een
kop koffie of een alcoholvrij biertje dronken. Hierna begonnen we aan de tweede
helft van de route via Garderen, De Harskamp, Hoenderloo richting Spankeren. De
rit is zonder problemen verlopen en alle rijders keken terug op een mooie tocht.
Op de eerste zaterdag in september is er altijd de Spankerense motordag. Deze
start altijd bij uitspanning “De Sluis” in Spankeren en wordt afgesloten met een
buffet. Bent u motorijder en woonachtig in Spankeren dan wordt u van harte
uitgenodigd om mee te rijden. Je kunt je hiervoor aanmelden door een mail te
sturen naar mcspankeren@gmail.com.
U kunt ons ook volgen op Facebook onder Motorclub Spankeren.
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Gronouwe

Op het adres Beukenlaan 2 staat een boerderij met een zeer oude naam:
‘Gronouwe’. Deze naam heeft een Germaanse oorsprong. Het betekent ‘groen
land’. Vergelijk dit met ‘Veluwe’ of ‘Vale Ouwe’, dat ‘het vale land’ of ‘woeste grond’
betekent. De boerderij ligt ongeveer tegenover de plek waar eeuwen geleden het
hof van de landsheer, de graaf, later de hertog van Gelre heeft gestaan. Dit hof
werd al in een document uit 1179 genoemd en heette toen de ‘Hof te Loo’. Boeren
uit de regio moesten hier hun tienden afdragen aan de landsheer. Omstreeks 1600
e
was jonker Herman van Delen eigenaar van de hof. Hij heeft in de 17 eeuw de hof
opgedeeld in drie gewone boerderijen De namen van die boerderijen waren de
‘Grote Hof het Loo’, nu is dat ‘De Peppel’ en de ‘Kleine Hof het Loo’, nu is dat ‘Het
Loo’. ‘Gronouwe’ was waarschijnlijk de derde boerderij. ‘Gronouwe’ behoorde
vervolgens tot 1840, bij het landgoed ‘De Bockhorst’. Dat blijkt ook uit enkele
verkoopaktes van het landgoed, waarin ‘Gronouwe’ steeds werd genoemd. Zo
staat in een akte dat C.W. baron van Dedem het landgoed inclusief ‘het Erf de
Grounouwe’ in 1769 verkocht aan kapitein Walrandus Feriet. Na het overlijden van
Feriet hebben de erfgenamen het landgoed op een openbare veiling in onderdelen
verkocht. ‘Gronouwe’ werd gekocht door Harmen Gerritsen en maakte sindsdien
geen deel meer uit van het landgoed. In 1868 kwam de boerderij in het bezit van
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de familie Harmsen en dat is zo gebleven tot 1973. In dat jaar verkocht Barend
Harmsen het grootse deel van de grond en de boerderijgebouwen aan de
gemeente Rheden. Later zijn de gebouwen verkocht aan de familie B. van
Middelkoop, die van het hoofdgebouw een woonboerderij heeft gemaakt.

Stichting Dorpshuis Spankeren bestaat 25 jaar!

Houd de datum vrij want op zaterdag 22 september 2018 is het zover, Stichting
Dorpshuis Spankeren bestaat 25 jaar.
Dat wordt uiteraard gepast gevierd. Zaterdagavond vanaf 19:30 uur organiseert het
dorpshuis daarom een gezellig feest in het compleet vernieuwde interieur van de
grote zaal van ons Dorpshuis.
Het bestuur nodigt alle bewoners van Spankeren en belangstellenden uit om dit
jubileum te komen vieren in de grote zaal van het Dorpshuis Spankeren.
Datum: Zaterdag 22 september 2018
Tijd: Aanvang 19:30 uur
Locatie: Dorpshuis, Loohof 65, Spankeren
Voor meer informatie over het Dorpshuis Spankeren en het jubileumfeest kunt u
contact opnemen met het secretariaat, Jacqueline Verheul (Secretaris), Tel. 0313450058, email: info@dorpshuis-spankeren.nl
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STICHTING DORPSKERK SPANKEREN
Op zaterdag 8 en zondag 9 september 2018 wordt de
landelijke Open Monumentendag gehouden. Het thema is
“In Europa”.
De kerk in Spankeren is dan ook opengesteld voor
bezichtiging. Dit jaar is er aandacht voor het interieur van de
kerk.
Het interieur van de kerk kent een rijke geschiedenis zoals
het 100-jarige kerkorgel, het oude doopvont, het
Christusschilderij van Jan Willem Pieneman en niet te vergeten de historische
ijzeren geldkist.
e

Het is de bedoeling om de geldkist uit de 17
eeuw door een sleutelmaker te laten openen
zodat zichtbaar wordt wat al jaren verborgen is.
In geen enkel archief is te vinden wat de inhoud
van de kist is. Documenten of zilveren bekers of
alleen muizenkeutels? Het mysterie is groot. De
eventuele schatten die wellicht verstopt zitten in
deze kist, worden tentoongesteld.
Monumentendag 2017 stond in het teken van de vloerrenovatie en de geopende
grafkelder van De Gelderse Toren. Voor degene die dat in 2017 heeft gemist, kan
dat nu via het beeldscherm bekijken.
Open: zaterdag van 10.00 – 17.00 uur en zondag van 12.00 – 17.00 uur.
www.stichtingdorpskerkspankeren.nl
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Blokfluiters Wilhelmina Spankeren geslaagd
Afgelopen zondag 10 juni hebben de blokfluiters tijdens een limonadeconcert de
cursus blokfluit succesvol afgesloten.
In een bomvol dorpshuis spankeren lieten de muzikanten horen dat zij zowel als
groep, maar ook individu de blokfluit goed beheersen.
Naast blokfluit werd er (via een orkestband) met het opleidingsorkest meegespeeld
en werd middels slagwerkinstrumenten aangetoond dat het ritmegevoel er goed in
zit.
Om het geheel op te luisteren speelde het opstaporkest van Wilhelmina ook een
aantal muziekstukken.

Foto: vlnr onder: Indy Fransen, Isabel de Ruijter en Vera Smeltink, boven: Hans
Maas & Nanette Eikenaar-Rozendom
Ere-voorzitter Hans Maas prees de prestaties van de blokfluiters en instructrice
Nanette Eikenaar Rozendom vanwege haar vakkundigheid en enthousiasme die zij
bij de kinderen over weet te brengen.
Na de zomervakantie zal er een nieuwe blokfluitgroep starten. Aanmeldingen kan
via het secretariaat.
Meer informatie via Facebook of www.wilhelmina-spankeren.nl. Uiteraard kunt u
de vereniging bereiken op email: info@wilhelmina-spankeren.nl
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Agenda
Juli
1 juli
7 juli
21 juli

Wilhelmina – 13.00u Picknick concert Gelderse Toren
oud papier
Gifbus Kerkplantsoen 9.45 – 10.45 u

Augustus
18 augustus
18 augustus
25 augustus
25 augustus

Gifbus Kerkplantsoen 9.45 – 10.45 u
oud papier
Wilspa!
Wlihelmina – 10.00u Kerkplantsoen (Fanfare en opleidingsorkest)

September
1 september
darten
8 september
kaarten
13 september Spanso - feestje Nardie zij is 80 jaar geworden en trakteert op
zelfgemaakte salades: aanvang 15.30 uur
15 september Gifbus Kerkplantsoen 9.45 – 10.45 u
22 september Kerkenmarkt – met om 10.00u Muziek vereniging Wilhelmina
22 september feestavond t.b.v. 25 jarig bestaan dorpshuis
27 september Spanso - bezoek kasteel Rozendaal (onder voorbehoud)
29 september oud papier
Oktober
11 oktober
25 oktober

November
8 november

Spanso - een presentatie van fam Burgers over hun Afrika reis
Spanso – naar een Chocolade demonstratie in Vierakker

22 november

Spanso - dorpsgenoot Schrader vertelt over de elfstedentocht en
zijn schaatsavonturen
Spanso - brengen we een bezoek aan Intratuin Duiven

December
6 december
20 december

Spanso - spelen we gezellig Sinterklaas Bingo
Spanso - etentje
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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,
Harold Smeltink ,
Martin van Gessel,

Overweg 39
Loohof 59
Loohof 13
Dorpsweg 12

421829 j.hulsing8@upcmail.nl
416442 pietnicolai4@gmail.com
416381 sigrid-harold@upcmail.nl
843583 martin.van.gessel@gmail.com

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

Dorpsweg 12

843583

lika.van.gessel@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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