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Beste lezer,
De zon schijnt weer, in ieder geval op het moment waarop deze tekst
geschreven is! Letterlijk en figuurlijk. We hebben al flink kunnen
genieten van het voorjaarszonnetje en het lijkt wel alsof mensen letterlijk
uit hun winterslaap zijn gekomen na 2 jaar onder restricties te hebben
moeten leven.
We kunnen weer uitkijken naar feestelijkheden en dat is dan ook waar
we nu even bij stil willen staan. Er is weer ruimte en vrijheid om te
spelen: de toneelvereniging maakt zich klaar voor voorstellingen met
publiek en ook wordt er weer regelmatig muziek gemaakt door de
Wilhelmina.
De gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats en één partij bleek daarbij
de grote winnaar in Spankeren: GPR-burgerbelangen liet met maar liefst
127 stemmen de VVD ruim achter zich die met 55 stemmen in Spankeren
op de tweede plek staat, gevolgd door het CDA met 44 stemmen. Het
GPR heeft zich expliciet uitgesproken tegen het plaatsen van
windmolens in Spankeren en zoals u weet is dat in lijn met het standpunt
van Belangenvereniging Spankeren.
Daarbij hebben we een nieuwe inwoner in Spankeren: het gaat niet om
een persoon, maar om een 2e AED die we met behulp van het Dorpshuis
hebben kunnen aanschaffen. Deze AED zal op een nader te bepalen
plaats aan de Loohof worden geplaatst en kan door iedereen ingezet
worden. In het geval van problemen belt u 112. In Spankeren zijn er
meerdere AED-hulpverleners die binnen enkele seconden een melding
krijgen in geval van een incident en zij kunnen u assisteren bij de inzet
van de AED. Ondanks dat het goed is dat Spankeren nu twee vrij
inzetbare AED’s heeft, hopen wij natuurlijk dat de inzet hiervan vrijwel
niet nodig is.
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Tot slot kunnen wij ook weer uitkijken naar ons eigen jaarlijkse
evenement: de Algemene Ledenvergadering. De afgelopen twee jaar
hebben we creatief moeten omgaan met de organisatie rondom de ALV,
maar tot ons groot genoegen kunnen we dit jaar weer groots uitpakken.
De ALV staat gepland op 31 mei en zal plaatsvinden in het
Dorpshuis. Markeer deze datum alvast in uw agenda’s.
Aanvangstijd is 19.30 uur.
Wij wensen u veel leesplezier en geniet van de zon!
Het bestuur

Dauwtrappen
Het lijkt nog ver weg maar op donderdag 26 mei 2022,
Hemelvaartsdag, gaat Spanso 55+ weer het “Dauwtrappen” organiseren.
Er worden 2 fietstochten uitgezet, een tocht van ca. 30 km. en een tocht
van ca. 45 km. Onderweg, bij het controlepunt, wordt er wat lekkers
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.
Wij hebben na 2 jaar stilstaan, er weer zin in. U ook ?
Voor informatie 0313-438 074 of gerardwannet@ziggo.nl.

3

Nieuwe ronde Ik buurt mee!
Op 15 april ontvang je de Ik buurt mee! waardecheque van €7,50.
Samen met je buurtgenoten kun je waardecheques verzamelen om te
sparen voor een initiatief dat je dorp of buurt nog leuker, mooier en beter
maakt.
Doe jij ook mee?
Heb je een goed idee voor je straat of buurt? Bijvoorbeeld een leuke
activiteit voor kinderen of een actie om je straat groener en fleuriger te
maken. Wacht dan niet langer en start samen met je buurtgenoten een
initiatief of steun een initiatief van iemand anders.
Kijk voor alle informatie op www.ikbuurtmee.nl

Meldingen over de openbare ruimte met de Fixi-app
Is er een lantaarnpaal stuk? Zorgt een losse stoeptegel voor onveilige
situaties? Deze en andere meldingen in de openbare ruimte kunnen inwoners
sinds kort heel simpel doen via de website of met de Fixi-app op de
smartphone.
Meldingen doen gaat vanaf nu een stuk
gemakkelijker. Melders zien een kaartje van de
omgeving en kunnen hierop simpel aangeven
om welke plek het gaat. Ook is er heel snel te
zien of de melding al is gedaan, en of er andere
meldingen zijn in de omgeving. Melders
kunnen de omschrijving invullen, eventueel
een foto uploaden en de melding is gedaan.
Ook de voortgang is goed te volgen via Fixi. De melder wordt op de hoogte
gehouden over de afhandeling van zijn melding, maar kan dit ook
gemakkelijk zelf zien. Ook voor de medewerkers van de gemeente Rheden
heeft het werken met Fixi veel voordelen. Zowel de medewerkers van het
Klant Contactcentrum als de handhavers hebben een beter overzicht van de
meldingen en de voortgang. Zo kunnen ook zij inwoners beter en sneller
helpen.
Meer info is te vinden op www.rheden.nl/fixi
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Oranjefeest 2022
Het bleef onzeker of we in het voorjaar van 2022 het Oranjefeest wel
konden organiseren. Het blijkt nu eindelijk zover te zijn en hebben we
besloten het Oranjefeest in 2022 te laten plaatsvinden op vrijdag 17 en
zaterdag 18 juni. We gaan er een mooi en gezellig feest van maken!

Herhaalde oproep:
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 2021 kwam ook de opmerking
of de Oranjeverenging niet meer gebruik moet gaan maken van Social
Media om zo ook de jeugd van Spankeren te bereiken. Nu vindt de
uitnodiging voor de jaarvergadering plaats in de Regiobode. We denken
dat dit niet het medium is om juist de jongeren in het dorp te bereiken.
Ook de website is niet altijd up-to-date. Ik wil hierbij de volgende oproep
doen:
Is er iemand in het dorp die dit op een goede wijze vorm wil
geven en ons hierbij wil ondersteunen? Heb je hier
belangstelling
voor,
neem
dan
contact
op
met
ondergetekende.
De Algemene Ledenvergadering van de Oranjevereniging 2022 staat
gepland op maandag 11 april 2022. Aanvang 20.00 uur in de
Kerkhorst.
Namens het bestuur van de Oranjevereniging
André Maalderink (tel. 06-5110 1545)
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Van de muziekvereniging Wilhelmina Spankeren
Het voorjaar komt er aan. Een periode van ontwikkeling naar bloeien. In
die fase zit muziekvereniging Wilhelmina Spankeren ook. De vlag kan
uit.
Op zaterdag 12 maart j.l. hebben drie
leerlingen hun praktijkexamen behaald. Heel
bijzonder is dat moeder en dochter Derksen
beiden hun A-diploma hebben gehaald.
Marieke op bugel en Laura op trompet. Vera
Smeltink is met haar alt-sax met lof geslaagd.
Docent Edgar Lutke is blij met dit mooie
resultaat en de dames mogen plaatsnemen in
het grote orkest van de fanfare.
Daarnaast hebben de opleidingsorkesten van
muziekvereniging Wilhelmina Spankeren,
Dierens Harmonie Orkest, Exelsior Ellecom,
Unisono Velp en het Rhedens Fanfare Corps de handen ineen geslagen.
Dit heeft geresulteerd in het één keer per maand samen reperteren als
groot, gezamenlijk jeugd/opleidingsorkest. De aftrap was woensdag 8
maart in Spankeren en het was een groot succes. Hier zult u vast meer
van gaan horen!
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Met de Ik buurt mee actie is geld ingezameld voor het organiseren van
de instrumententuin. Inmiddels zijn er twee kunststof trombones en een
euphoniums aangeschaft. Daarnaast zijn de jeugdleden bezig om de
instrumententuin te organiseren. Het organiseren van deze activiteit is
aangemeld bij componist Ivo Kouwenhoven van Himalaya music. Ze
zullen in het organisatietraject alle stappen die ze uitwerken vastleggen
en daarmee kunnen ze als prijs een aantal muziekstukken winnen. De
jeugd is fanatiek, dus hier gaan ze voor!
Heb je ook zin om muziek te maken? Kom dan kijken en luisteren bij de
instrumententuin op 14 mei in het Dorpshuis in Spankeren of bij het
Beste Zangers concert op 11 juni in de theaterzaal van Theothorne.
Houdt onze website en facebookpagina in de gaten.
Uiteraard komen we in Spankeren ook in aktie tijdens ons
zomeravondconcert, Oranjefeest en Wilspa 2022. Tot dan.

Uitslagen Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022
De gemeenteraadsverkiezingen zitten er weer op en de uitslagen zijn
binnen . Zie onderstaande tabellen van afgelopen maart en van vier jaar
geleden. Zoals u kunt zien hebben er wel wat verschuivingen plaats
gevonden.
Bij deze wil ik toch ook de vrijwilligers even in het spreekwoordelijke
zonnetje zetten want zij maken lange dagen. Vanaf 0.700 uur tot 21.00
uur zijn ze aanwezig om te zorgen dat alles volgens de regels verloopt. Zo
wordt er onder meer gecontroleerd of er geen ongeldige stembiljetten
gebruikt worden van mensen die verhuisd of overleden zijn. Als het
stembureau dicht gaat om 21.00 uur worden de stemmen geteld. Kortom
het zijn lange dagen voor hun. De dames op de foto zijn dochters van de
familie Barink. Mevrouw Barink is één van de ambtenaren van de
Burgerlijke stand in de gemeente Rheden. De dochters, die inmiddels het
ouderlijke huis aan de Loohof hebben verlaten, zijn al sinds hun
achttiende verjaardag vrijwilliger zodra er verkiezingen zijn. Maar dan
wel het liefst in Spankeren zodat ze weer oude bekenden tegen kunnen
komen en omdat het zo gezellig is onderling. Dit wordt beaamd door de
andere vrijwilliger.
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Partij

GPR Burgerbelangen

2022 2018 stemmen
127 32,3% 20,6%
86

stemmen

VVD
CDA
PvdA
GroenLinks
Volkspartij Politiek
Rheden

55 14,0% 16,1%
44 11,2% 14,9%

67

41 10,4% 12,9%
37 9,4% 8,9%

54

62
37

33

8,4% 0,0%

0

D'66

29

41

Christen Unie

27

7,4% 9,8%
6,9% 4,3%
12,5%

52

Overige partijen
totaal
opkomst

393
50,97%

18
417

54,77%

Op basis van de uitgebrachte stemmen in het stemlokaal Het
Dorpshuis.
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Toneel in het Dorpshuis: “IK JAN LAMBERTS EN DE
STRAATNAMENKWESTIE”
Centraal in deze voorstelling staat het turbulente leven van Jan
Lamberts (1916 – 2001), alom bekend als Jantje van Velp. Deze man was
o.a. een handelaar in lompen en metalen. Hij werd op handen gedragen
door de bevolking, met name in Velp Zuid, maar was ook heel lang een
plaag voor velen, waaronder de overheid.
Het stuk heeft veel weg van een gemeentelijke inspraak-ronde met een
hoog meezingkarakter met smartlappen en schlagers.
In de voorstelling worden lokale
Rhedense volkshelden, vrije geesten die
nogal eens de overheid hebben getart,
onder de loep genomen om eventueel in
aanmerking te komen voor een
straatnaam in de nieuw te bouwen wijk
in Velp-Zuid. Naast Jan Lamberts staan
o.a. Jochem Sevenster, Joop Dijkstra,
Frank van Namen en Wim Pieper op de
kandidatenlijst.
Na afloop is er gelegenheid om de
meereizende expositie te bekijken en
om nog wat na te praten.
De voorstelling is o.a. gebaseerd op het
boek “De wereld van Jantje van
Velp” van Renie Hesseling dat op 10 juni in boekhandel Jansen & De
Feijter gepresenteerd zal worden.
Met: Ale Hartgers als Jan Lamberts, Wietze Landman als De
Volkszanger, Gerrit van Middelkoop als De Wethouder en Hennie de
Kievit op accordeon.
Het Dorpshuis 26 juni aanvang: 15.30 uur. Inloop vanaf 15.00 uur
Entree €10,00 Reserveringen: ria_bosveld@hotmail.com
of 026- 364 7815 Meer info: www.dedingenfabriek.nl
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Op bezoek bij: familie Bakker
Waarom? Vroeger kende iedereen elkaar in een klein dorpje zoals
Spankeren. Tegenwoordig is dat een heel ander verhaal. Nu lijkt het mij
leuk om af en toe eens iemand uit ons dorp “voor te stellen”. Dit hoeft
echt niet iemand te zijn die hier allang woont of iets betekend heeft voor
Spankeren. Jong of oud, alleenstaand of echtpaar het maakt niet uit,
zolang het maar bewoners uit Spankeren zijn. Ik heb dus de stoute
schoenen aangetrokken en heb deze keer bij meneer en mevrouw Bakker
aangebeld met de vraag of ik een klein stukje over hun mocht schrijven
en na wat uitleg stemden ze volmondig in. Of ik ’s middags terug kon
komen want mevrouw Bakker was druk bezig om een appeltaart te
bakken want vertelde ze “mijn man is bijna jarig!”
Op de afgesproken tijd stond ik een beetje zenuwachtig met mijn
schrijfblokje bij hun op de stoep, maar al gauw was het ijs gebroken en
zat ik aan een kopje thee gezellig te praten. Mevrouw vertelde dat ze 87
jaar is en dat haar echtgenoot over een paar dagen ook 87 jaar wordt. En
dat ze het afgelopen jaar 60 jaar getrouwd waren. Wat een mijlpaal!
Verder hebben ze 2 zonen, een tweeling van 57 jaar, die beiden getrouwd
zijn en er zijn 5 prachtige kleindochters waar ze een goed contact mee
hebben. Mevrouw liet trots een grote foto zien waar de kleindochters
allemaal opstaan. In 2000 zijn ze in hun huidige woning komen wonen.
Voorheen woonden ze in een bedrijfswoning van de houthandel op de
Zutphense straatweg. Deze houthandel was van een oom van hem en
meneer Bakker was daar 40 jaar bedrijfsleider totdat de houthandel
verkocht werd. Zowel mevrouw als meneer Bakker hebben veel hobby’s.
Mevrouw zat vroeger bij Zangvereniging Ons Genoegen uit Spankeren
en meneer hielp mee bij onderhoudsbeurten van en rondom de
muziektent. Verder zijn beiden nog zeer actief. Ze rijden nog auto en
gaan 2 x per week zwemmen nu het weer kan en mag. Ook de fiets wordt
nog regelmatig van stal gehaald. Mevrouw houdt o.a. van koken en liet
me haar appeltaart zien die ze net gebakken had. Samen zijn ze ook vaak
in de tuin bezig. Meneer gaf me samen met zijn vrouw een rondleiding
in zijn moestuin die hij samen met een zoon onderhoudt. Ik heb vol
bewondering staan luisteren naar wat er allemaal uit eigen tuin gegeten
wordt en wat deze mensen op deze leeftijd nog allemaal kunnen en doen.
Het gaat niet allemaal even makkelijk meer maar het is belangrijk om in
beweging te blijven aldus het echtpaar. Op mijn vraag of er in de loop der
jaren veel veranderd is in Spankeren zeggen ze beiden “vroeger kende
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iedereen elkaar in het dorp en wist je wat er gaande was. Tegenwoordig
kennen we haast niemand meer”. Ik merk dat ze dat wel jammer vinden,
wat ik ook kan begrijpen.

Tot mijn schrik merk ik dat het al bijna 17.00 uur is. De tijd is
omgevlogen! Ik bedank het echtpaar Bakker voor de gastvrijheid en
vraag of ik nog even een foto van hun mag maken. Dit mag en als ik weg
ga dan word ik nog uitgenodigd om een stukje appeltaart te komen eten
op zijn verjaardag. Hoe leuk is dat!

Tekst en fotografie: Wiekie Kerkhof-Idema
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Stichting Dorpskerk Spankeren
Voorjaar in Spankeren….een nieuw jaar met
nieuwe kansen! Daar willen wij voor gaan!
Aanschaf nieuwe draadloze microfoons
Door de invoering van het 5G-netwerk storen de
huidige draadloze microfoons. Met dank aan het
Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland, Rabo
ClubSupport 2021 en een financiële bijdrage van
Stichting Dorpskerk Spankeren zijn nieuwe draadloze microfoons
aangeschaft. Een opsteker om mee van start te gaan in 2022!
Acties “Ik buurt mee”
Wij kunnen melden dat het ANWB-informatiebord
geleverd is. Inmiddels hangt het aan de kerktoren
en iedere dorpsgenoot of voorbijganger kan over de
geschiedenis van het kerkgebouw lezen. En voor
een uitgebreide beschrijving daarvan is dat ook
mogelijk via de QR-code.
In het najaar van 2021 is de Stichting Dorpskerk Spankeren gestart met
een project om de directe omgeving van de Petruskerk te verfraaien. Wij
willen de voorzieningen rondom het kerkgebouw verbeteren, zodat
inwoners van Spankeren en andere belangstellenden nog meer plezier
beleven van een bezoek aan de Dorpskerk.
Het gaat om een aantal praktische verbeteringen: de plaatsing van
fietsaanleunbeugels, een afvalbak, ombouw rondom de afvalcontainer
etc. In het voorjaar hopen wij deze actie af te ronden en uit te voeren. Op
dit moment is er nog een tekort van € 185,00. Wij doen graag een beroep
op jullie om de waardecheque van de actie “Ik buurt mee” – april 2022
daarvoor te bestemmen. Bij voorbaat hartelijk dank!
Er zijn ook al plannen voor een nieuw Initiatief voor de komende Actie
“Ik buurt mee” – april 2022. Met GroundLevel in Spankeren zijn wij in
gesprek over een bloemsnijtafel met vorstvrije kraan…wordt vervolgd
dus.
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Concerten 7 en 28 april 2022
Graag brengen wij de concerten van In Goede Handen Management met
‘toppers’ op donderdag 7 en 28 april 2022 onder jullie aandacht!
De fameuze Stabat Mater van Pergolesi,
geschreven voor Goede Vrijdag, is niet
alleen naast Bachs Matthäus Passion, een
veel gehoord paasoratorium, maar zeker
ook het bekendste en mooiste Stabat
Mater aller tijden.
Deze versie voor twee vrouwenstemmen
met saxofoonkwartet is geheel trouw aan het origineel en slaagt erin
steeds weer te ontroeren. Donderdagavond 7 april 2022 om 20.00
uur in de Petruskerk, Spankeren.
Voor meer info: https://www.ingoedehanden.management/index.php
Op donderdagavond 28 april 2022 om 20.00 uur worden teksten
van de componist Mikis Theodorakis, vertaald door Lennart Nijgh en
destijds uitgevoerd door Liesbeth List, op deze avond uitgevoerd door
Hanneke Evink en Jules Beerda. Kortom zeer de moeite waard!
In een volgende uitgave van het Informatiebulletin informeren wij jullie
over de activiteiten in het nieuwe seizoen! Wij denken momenteel na
over ‘eigen’ activiteiten in de komende maanden. Het kan nu weer!
Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,
bestuur Stichting Dorpskerk Spankeren
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De Buurtbus Spankeren-Dieren in 2021
De chauffeurs van de buurtbus vormen samen een vereniging. Op 23
maart j.l. had die vereniging zijn jaarvergadering waarin, zoals te doen
gebruikelijk, terug én vooruit werd gekeken.
Terugblik:
Het jaar 2021 is vanwege corona-perikelen toch heel anders verlopen
dan gehoopt. In de maanden januari en februari kon er vanwege een
lockdown nog steeds niet gereden worden. Pas op 29 maart is de
dienstregeling hervat. Er zijn in het concessiejaar 2021 geen grote
wijzigingen geweest in de dienstregeling en routes. Door ingrijpende
werkzaamheden aan de rotonde Cederlaan/Harderwijkerweg was er in
de periode november/december gedurende 6 weken een flinke
omleidingsroute voor lijn 526 (de lijn naar Dieren Noord Oost). Er moest
daardoor meer gehaast worden, maar verder is een en ander goed
verlopen.
We konden, zoals al gezegd, pas op 29 maart starten met rijden. Omdat
er toen al ongeveer 1 jaar niet gereden was, waren wij er al van uit gegaan
dat de start moeilijk zou zijn. Toch hebben wij in het resterende jaar ruim
4000 passagiers mogen verwelkomen. Dat was meer dan verwacht.
Wij rekenden op 3000 passagiers; het aantal in dezelfde periode van het
eerste buurtbusjaar. Op de Spankeren-route hadden we in 2021 ruim
900 passagiers.
Vooruitblik:
Er is er nog geen nieuws te melden over de nieuwe concessie OV-vervoer
in onze regio. Die concessie is nog in aanbesteding en zal vermoedelijk
de rayons Veluwe, Twente en Flevoland gaan omvatten. Vanwege de
corona-pandemie is er blijkbaar weinig animo voor de inschrijving, zo is
op te maken uit de media.
Daarbij realiseren wij ons dat er opnieuw gewerkt moet worden aan
bekendheid met de buurtbus-service. Het bestuurslid PR buigt zich over
die zaak. Hoe motiveren we de inwoners van Dieren en Spankeren om
meer gebruik te maken van de buurtbus? Gedacht wordt aan acties via
omroep Gelderland/omroep Rheden, aan inzetten op sociale contacten
en aan acties via internet zoals facebook/tik-tok. Samen met Breng is
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hier een begin mee gemaakt door contact te zoeken met de “HAN” (de
Hogeschool Arnhem Nijmegen) om een afstudeeropdracht op te zetten
met als doel “hoe krijgen we meer bekendheid als BBSD en hoe krijgen
we meer passagiers in de buurtbus”.
In december 2011 reed de buurtbus voor het eerst. De BBSD bestaat dus
nu 10 jaar. In het kader van dat 10-jarig bestaan zijn er balpennen
gemaakt met het BBSD-logo. Die balpennen werden verstrekt aan de
chauffeurs en aan passagiers. In de loop van 2022 wordt er voor de
chauffeurs nog feestelijk aandacht besteed aan het 1e BBSD-decennium.
We zien u graag in de bus.

Motorclub Spankeren
Afgelopen periode hebben we veel regen
gehad. Nu gaan we gelukkig weer richting het
voorjaar en hopen dat de zon zoveel mogelijk
gaat en blijft schijnen. We hebben nu al een
aantal dagen van deze zon kunnen genieten.
De bloembolletjes schieten de grond uit en bij
menigeen begint het te kriebelen om weer op
de motor te stappen. Sommigen hebben de
motor al gestart en de banden weer op
spanning.
We gaan bezig met de voorbereidingen van de zomeravondrit en de
jaarlijkse motortocht op de eerste zaterdag in september. Deze valt op 3
september. De datum van de zomeravondrit is nog niet bekend.
We hopen dat we in 2022 alles weer als vanouds kunnen voortzetten en
de Corona periode achter ons kunnen laten. Als organisatiecomité gaan
we ons best doen om twee mooie motorroutes uit te zetten. De informatie
hierover volgt binnenkort. Wij wensen een ieder veel rijplezier en vooral
een veilig motorjaar in 2022!
Het organisatiecomité van MC Spankeren
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Een stinkend zaakje..
In Spankeren speelt zich een heus mysterie af. We kennen ze allemaal:
de hondenpoepzakjes. Tegenover de kerk staat een prullenbak waar men
gratis zakjes kan pakken en menig hondenbezitter heeft een rolletje op
zak. Toch speelt zich iets merkwaardigs af in Spankeren. Misschien heeft
u het ook gezien: op een aantal plekken in het dorp ligt hondenpoep. Dit
kan stinken en is nog vervelender als je het onder je schoen hebt, maar
er is nog iets gekkers aan de hand. Er liggen op verschillende plekken
gevulde hondenpoepzakjes. Daar waar een ‘vrije drol’ nog oplost door
regen, wind, etc. wordt dat voor een drol in een zakje een stuk lastiger.
Wij weten niet welk mysterieus figuur dit spoor van gevulde
hondenpoepzakjes achterlaat maar wij wijzen u graag op de
aanwezigheid van een prullenbak tegenover de kerk. In de berm of in de
bosjes (op ooghoogte) is zo zonde…

Historie: Nardus-plas
Deze keer gaat de historische bijdrage over het grensgebied tussen
Spankeren en Leuvenheim. Komende vanaf de Bockhorstweg in
Spankeren, kun je bij de kruising met de Kappersweg rechtsaf gaan. Je
bent dan op de Spankerenseweg. Links van de weg ligt een min om meer
driehoekig stuk bos. Verscholen tussen de bomen en struiken ligt daar
een plas, globaal tegenover de fraai gerestaureerde boerderij van Iet
Emperpol en haar partner Wim. De plas wordt in Spankeren Nardusplas
genoemd naar de grootvader van Iet, die Bernardus Emperpol heette.
Hij woonde ook al op de eerdergenoemde boerderij, die het stamhuis
was van verschillende generaties Emperpol. In het streekdialect werd
Bernardus ingekort tot Nardus en uitgesproken met een langgerekte A
(Naardus).
De plas wordt gevoed met kwelwater van het Veluwemassief, dit is
grondwater dat onder druk aan de oppervlakte komt. Dit gebeurt op
verschillende plekken in Spankeren, onder andere ook dicht bij boerderij
‘De Peppel’ aan de Kerkweg.
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Ir P.J. van Voorst Vader, eigenaar van ‘De Bockhorst’, kocht omstreeks
1910 het stuk grond met de Nardusplas. Het bezit van de Nardusplas was
voor hem van groot belang, omdat hij het water nodig had voor de gracht
bij ‘De Bockhorst’. Daarvoor werd een diepe verbindingssloot gegraven
vanaf de Nardusplas langs de Bockhorstweg tot de gracht. Ook vanaf de
plas bij ‘De Peppel’ was een sloot gegraven die langs de Beukenlaan naar
de gracht bij ‘De Bockhorst’ leidt.
Doordat er de laatste decennia steeds meer grondwater wordt
onttrokken aan het Veluwemassief voor onder andere drinkwater en
industrie, is er steeds minder kwelwater.
Bijgaande afbeelding van de boerderij van Emperpol en de Nardusplas
is een aquarel, die omstreeks 1910 is gemaakt door een zomergast, die
op ‘De Bockhorst’ logeerde. Wie het was is niet bekend, maar het was
ongetwijfeld familie van Van Voorst Vader. De aquarel werd
aangetroffen in het gastenboek van ‘De Bockhorst’.

Op de afbeelding is duidelijk te zien dat omstreeks 1910 de Nardusplas
niet omringd was door bos en struiken. Dat blijkt ook uit de koopakte.
Het bewuste terrein was markegrond geweest, ‘woeste grond’, zoals dat
toen werd genoemd, alleen bedekt met struikjes, heide en grassen. Van
Voorst Vader heeft er kort na 1910 bomen laten aanplanten.
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AGENDA voorjaar 2022
April 2022
7 april

Pergolesi Ensemble, concert in Dorpskerk

9 april

Darten in het Dorpshuis

11 april (20.00 uur)

Algemene Ledenvergadering Oranjevereniging, Kerkhorst

14 april

Paasbingo, Spanso 55+

16 april

Kaartmarathon in het Dorpshuis

28 april

Workshop papierscheppen, Spanso 55+

28 april

Voordracht teksten M. Theodorakis in Dorpskerk

Mei 2022
7 mei

Darten in het Dorpshuis

12 mei

Spanso 55+ afsluiting van het seizoen

14 mei

Kaarten in het Dorpshuis

26 mei

Dauwtrappen, Hemelvaartsfietstocht

31 mei

(20.00 uur)

Algemene Ledenvergadering Belangenvereniging, Dorpshuis

Juni 2022
17 en 18 juni

Oranjefeest

18 juni

Darten in het Dorpshuis

26 juni (15.30 uur)

Toneelstuk “Jantje van Velp”” in het Dorpshuis

Foto voorpagina: Wiekie Kerkhof-Idema
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LOGO’S
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Belangenvereniging Spankeren behartigt het collectieve belang van de inwoners van
Spankeren. Het uitgangspunt is het in stand houden en verbeteren van het dorp. De
vereniging streeft naar een prettige en veilige leefomgeving, voor jong en oud. Hierbij
dient de Belangenvereniging als klankbord voor de inwoners van Spankeren. 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 ontwikkelingen in en rond Spankeren.
Het lidmaatschap kost € 5,00 per jaar

Website: www.belangenverenigingspankeren.nl

Contactgegevens Belangenvereniging Spankeren
Voorzitter
Martijn den Duijn
Secretaris
Rebecca Heye
Penningmeester

0618325674

martijndenduijn@hotmail.com

0634018068

belangenverenigingspankeren@live.nl

Martin Gerritsen
Overige bestuursleden

0634501891

martin.gerritsen@xs4all.nl

Jan Hulsing
Sjoukje Luijken-van Rooijen
Pieter Hoeneveld
Fred Milius

0654975403
0610305265
0610948940
0654910050

j.hulsing8@upcmail.nl
svanrooijen@yahoo.com
phoeneveld@icloud.com
milius@wxs.nl

0610948940
0634018068
0654975403
0613656514

phoeneveld@icloud.nl
rebecca_heye@hotmail.com
j.hulsing8@upcmail
ericjan_kerkhof@live.nl

Readactie van dit bulletin
Pieter Hoeneveld
Rebecca Heye
Jan Hulsing
Wiekie Kerkhof

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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