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Beste lezer,
Als u dit leest is Sinterklaas net voorbij en staat kerst voor de deur. We
zijn klaar om 2021 af te sluiten en kijken uit naar het nieuwe jaar. Het
was wederom een bewogen jaar, zowel voor de Belangenvereniging als
in de maatschappij. Omdat iedereen deze dagen op een of andere manier
geconfronteerd wordt met de ellende rondom COVID-19, willen we in dit
woord van de redactie juist even stil staan bij de mooie en positieve
ontwikkelingen van 2021.
Rebecca’s gebeden zijn dit jaar gehoord, want er voegden zich maar liefst
twee dames bij de organisatie van de Belangenvereniging: Sjoukje is het
bestuur komen versterken en Wiekie heeft zich bij de redactie van het
informatiebulletin gevoegd. Naast Sjoukje voegde er zich nog een
persoon bij het bestuur. Pieter kenden jullie al een tijd als redactielid van
het informatiebulletin, maar sinds september hebben we ook hem weten
te strikken als bestuurslid. Sjoukje, Wiekie en Pieter brengen alle drie
een frisse dosis energie en inspiratie mee, dus daar zijn we erg blij mee!
In september hebben we Rob en Ruben als bestuursleden mogen
uitzwaaien. Beiden heren zijn tijdens de ALV bedankt voor hun inzet,
maar via deze weg zetten we ze graag nog een keer in het zonnetje. Rob
heeft zijn dienst bewezen als penningmeester en zagen we regelmatig als
barman tijdens bestuursvergaderingen of tijdens een ALV. Ruben stelde
(tijdelijke) ruimte beschikbaar voor het archief en dacht strategisch mee
over onze inzet m.b.t. grootschalige energieopwek in Spankeren. Dank
voor jullie inzet heren!
Naast veranderingen in het bestuur, maakte de belangenvereniging ook
een professionaliseringsslag door. Dankzij hulp van Michiel hebben we
nu een professionele website die past bij deze tijd. Wij hopen dat u deze
site regelmatig bezoekt voor nieuws en updates vanuit de
belangenvereniging. Ook communiceren wij belangrijk nieuws vanuit de
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gemeente via de site. Mocht u ook nieuws hebben wat alle dorpsgenoten
aangaat, schroom dan niet om contact met ons op te nemen om te kijken
of we het nieuws via de site kunnen delen.
Tot dit jaar was de Belangenvereniging afhankelijk van ledencontributie
en subsidie van de gemeente. We sluiten dit jaar af met een primeur:
Fred en Pieter hebben ondernemers in Spankeren benaderd met de
vraag of zij als adverteerder in het informatiebulletin willen staan. Vanaf
deze editie ziet u dan ook de bedrijven die gebruik wensen te maken van
deze mogelijkheid.
Vanuit de Belangenvereniging kijken we positief terug op bovenstaande
ontwikkelingen en hopen dat 2022 wat dat betreft net zo’n goed jaar
wordt. Wij wensen u fijne feestdagen en goed en een gezond 2022 toe!
De redactie van het Informatiebulletin

Kerstboom op Kerkplantsoen
Evenals voorgaande jaren mogen we ons weer verheugen op een echte
kerstboom op het Kerkplantsoen. Ook dit jaar wordt de boom weer
geheel belangeloos aangeboden door de firma gebr. Rijneveld B.V. uit
Spankeren. Namens de Belangenvereniging onze dank hiervoor. Het
wordt een mooie kerst; aan de boom zal het niet liggen!
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Op bezoek bij: André Maalderink
André kan mij meer vertellen over de muziektent die in Spankeren
staat omdat hij één van de oprichters is van Beheer commissie
Muziektent Spankeren.
Na een hartelijk ontvangst komt er een dikke map op de tafel waarin
waarschijnlijk een aantal antwoorden op mijn vragen zitten. Ik ben
namelijk wel nieuwsgierig geworden naar het ontstaan van de
muziektent en waarom er een commissie in het leven geroepen werd.
André vertelt mij dat architect Dhr. Hals de muziektent ontworpen heeft
en dat deze in 1950 gebouwd is in opdracht van de emailleerfabriek de
Edy ( Emailleerfabriek “de IJssel”.) Deze fabriek was van 1916 tot 1972
gevestigd in Spankeren . De muziektent is door hen geschonken. In de
jaren zeventig liep de belangstelling voor het gebruik van de muziektent
terug en wilde de Gemeente Rheden i.v.m. bezuinigingen de muziektent
slopen! Gelukkig was er één bewoner, Wim Sangers genaamd, die de
kraanmachinist persoonlijk heeft tegen gehouden. Wat een held! Door
hem en door latere acties van anderen is de muziektent behouden
gebleven en kunnen wij, de bewoners van Spankeren, er nog dagelijks
van genieten.
Nu zult u zich misschien ook wel afvragen hoe en waarom de Beheer
commissie
Muziektent
Spankeren
ontstaan
is.
Wel,
de
belangenvereniging van Spankeren heeft na overleg met de Gemeente
Rheden een gesprek gehad met mensen van de verschillende
verenigingen die Spankeren rijk was om te zorgen dat de muziektent
behouden kon blijven. Hier kwam na overleg met de gemeente de Beheer
commissie Muziektent Spankeren uit voort die op dat moment bestond
uit:
Mw. P. Taankink – de Keyser
Dhr. H.J.W. Jansen
Dhr. S.Bakker
Dhr. C.J. Buter
Dhr. A.E.J. Maalderink

(Zangvereniging ons Genoegen)
(Oranjevereniging Spankeren)
(Muziekvereniging Wilhelmina)
(Stichting dorpshuis Spankeren)
(Belangenvereniging Spankeren)

Dit heeft erin geresulteerd dat in 1994 de Gemeente Rheden het beheer
en onderhoud van de muziektent officieel heeft overgedragen aan de
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Beheer commissie Muziektent Spankeren. Wel was er voor die tijd
afgesproken dat de gemeente eerst het achterstallige onderhoud voor
zijn rekening nam en dat de commissie per jaar een subsidie krijgt van (
toen ) 2.500 gulden. Hiervan moet al het onderhoud zoals het schilderen,
de planten en o.a. de WOZ-waarde betaald worden! André vertelt dat hij
één keer per jaar verantwoording moet afleggen bij de gemeente Rheden
over de uitgaven en dat hij af en toe contact heeft met de buurtcoach van
de gemeente als er bepaalde beslissingen genomen moeten worden. “ Op
een gegeven ogenblik was ik als enige over van de commissie”, vertelt
André “dus heb ik een oproep gedaan in het informatiebulletin van
Spankeren om vrijwilligers te werven”. Gelukkig kwamen daar positieve
reacties op en zijn er in de loop van de jaren nog meer vrijwilligers
bijgekomen.
Er zijn nu 11 personen die zoals u misschien al wel eens gezien heeft
regelmatig in groepjes rondom de muziektent aan het schoffelen,
snoeien en aan het opruimen zijn. Ook wanneer het zomers heel warm
en droog is moeten de planten verzorgd worden en water hebben.
Hiervoor wordt er door Wilma , de echtgenoot van André, een rooster
gemaakt en vervolgens een app of mail gestuurd naar de vrijwilligers.
“Kan je een keer niet meehelpen dan is dat ook geen probleem” zegt
André.
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Het afgelopen jaar is de muziektent in december ook helemaal in de
kerstsfeer gehuld met mooie verlichting en zelfgemaakte guirlandes.
Kortom, het is een gezellige groep die het heel belangrijk vindt dat de
muziektent in zijn volle glorie blijft bestaan. Ik ben het hier roerend mee
eens want zeg nou zelf wat zou het kaal en leeg zijn zonder de
muziektent! Ik bedank André voor het gesprek en ga met een heleboel
informatie rijker naar huis.
Wiekie Kerkhof- Idema.

Stichting Dorpskerk Spankeren
Aan het eind van een jaar wordt er als
vanzelfsprekend teruggeblikt en toch ook weer
voorzichtig vooruitgekeken.
In 2021 leek het toch weer de goede kant op te gaan
voor de culturele sector maar inmiddels zijn wij weer
ingehaald door de realiteit…om die reden heeft het
bestuur moeten besluiten, na uitvoerig overleg met
de gemeente Rheden, om de kerstmarkt op 11
december jl. niet door te laten gaan. Er is begripvol
gereageerd en de toezegging van een aantal kraamhouders voor
deelname voor het volgend jaar doet dan goed!
Op 6 oktober 2016 is de Stichting Dorpskerk Spankeren opgericht. Het
eerste lustrum kon dus op 6 oktober 2021 gevierd worden! Als bestuur
hebben wij stilgestaan bij de ontwikkelingen in de afgelopen vijf jaar.
Een van de doelen van de Stichting is het kerkgebouw toegankelijker en
laagdrempeliger te maken voor de inwoners van Spankeren en andere
belangstellenden. Daar hebben wij een begin mee gemaakt! Voor ons als
bestuur was de opvoering van de musical van groep 8 van de Pr.
Margrietschool in Spankeren in het kerkgebouw daar een goed
voorbeeld van.
En naast de verschillende activiteiten en optredens zijn ook de
eigentijdse aanpassingen in het kerkgebouw de moeite waard geweest
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zoals de beeld- en geluidsinstallatie; de pantry en het aandeel van de
Stichting Dorpskerk Spankeren in de aanschaf van de nieuwe piano.
Kortom voorzieningen met als doel de genoemde doelstelling te kunnen
realiseren.
En nu de vooruitblik naar 2022…er ligt een concertprogramma voor het
eerste halfjaar van In Goede Handen Management met ‘toppers’ op
donderdag 7 en 28 april 2022. Wat zou het mooi zijn als deze concerten
door zouden kunnen gaan!
De Stabat Mater, Pergolesi Ensemble, is de verdieping op Goede Vrijdag
en op 28 april 2022 worden teksten van de componist Mikis Theodorakis
en 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!
Maar de start van het programma is op donderdag 20 januari 2022
met Oboe Vituosi waarin de barokhobo centraal staat! Zeker aan te
raden!
Voor meer informatie:
http://www.stichtingdorpskerkspankeren.nl/index.php/activiteiten/
concerten
Naast deze geplande activiteiten zijn wij voor 2022 op zoek naar
vrijwilligers die ondersteunend kunnen zijn bij de bediening van de
beeld- en geluidsinstallatie tijdens concerten en andere evenementen.
En verder ook vrijwilligers die hand- en spandiensten kunnen
verrichten, zoals ‘barmedewerkers’, de aanpassing van het interieur bij
de diverse activiteiten, etc.
Dus als je een steentje bij wilt dragen aan de culturele evenementen in
het monumentale kerkgebouw, laat het ons weten!
Voor meer informatie en aanmelding:
info@stichtingdorpskerkspankeren.nl of (06) 110 90 632
Maar voordat wij de overstap naar 2022 maken, willen wij jullie hartelijk
danken voor de medewerking en steun in de afgelopen vijf jaar!
En daarnaast gezellige kerstdagen en vooral alle goeds toegewenst!
Met vriendelijke groet, bestuur Stichting Dorpskerk Spankeren
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De buurtbus
ook in het nieuwe jaar veilig
en makkelijk

De buurtbus is van een speciaal ventilatiesysteem voorzien. Via het dak
wordt constant schone lucht aangezogen en ‘vieze’ lucht naar buiten
geblazen. Daarnaast is er een kuchscherm die voor extra bescherming
van de chauffeur zorgt.
De buurtbus maakt deel uit van het openbaar vervoer en dus gelden de
OV-regels; mondkapjes op in de bus en je zo goed mogelijk houden aan
de 1,5 meter afstand tot je medepassagiers.
De bus rijdt ieder uur de 3 vertrouwde routes; achtereen volgens van
Spankeren naar het station, vandaar naar Dieren-West en terug naar het
station en vervolgens naar Dieren Noord-Oost, terug naar het station en
weer naar Spankeren.
De diensttijdenregeling voor de Spankeren-route:
maandag t/m
zaterdag
vrijdag elk uur
elk uur
LIJN 524

Halte

van

Spankeren

Kanaaldijk

6,53

Dorpsweg

Dieren

t/m

van

t/m

18,53 *

10,53

15,53 *

6,54

18,54 *

10,54

15,54 *

Kerkweg

6,55

18,55 *

10,55

15,55 *

Loohof

6,56

18,56 *

10,56

15,56 *

Kanaaldijk

6,57

18,57 *

10,57

15,57 *

Spankerenseweg

6,59

17,59

10,59

14,59

Lindelaan

7,00

18,00

11,00

15,00

Tellegenlaan

7,01

18,01

11,01

15,01

Callunaplein

7,02

18,02

11,02

15,02

Station

7,05

18,05

11,05

15,05

* de bus gaat terug naar de garage
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LIJN 524

Station

7,47

18,47

11,47

15,47

Dieren

Gelders Hof

7,48

18,48

11,48

15,50

Treubstraat

7,49

18,49

11,49

15,51

Callunaplein

7,49

18,49

11,49

15,49

Tellegenlaan

7,50

18,50

11,50

15,50

Lindelaan

7,51

18,51

11,51

15,51

Spankerenseweg

7,52

18,52

11,52

15,52

Kanaaldijk

7,53

18,53

11,53

15,53

Spankeren

Van de Toneelgroep Spankeren
In maart 2020 werd onze uitvoering afgelast door de uitbraak van
Corona. We zouden het podium net opzetten toen de maatregelen
werden afgekondigd. En ook dit jaar kon ons optreden niet doorgaan
vanwege Corona. Het was niet alleen erg jammer dat de uitvoeringen
niet door gingen, maar al onze activiteiten hebben tot september dit
jaar stil gelegen. Dat is niet waarvoor we bijna 10 jaar geleden met de
Toneelgroep Spankeren zijn gestart.
We zijn in september daarom vol enthousiasme weer met de repetities
gestart om op 1 en 2 april 2022 een knallende uitvoering neer te zetten.
Dat zal moeten passen bij ons 10-jarig jubileum.
We moeten u dit echter met het nodige voorbehoud melden. De situatie
rond Corona is weer zodanig verslechterd dat er weer veel mis kan gaan.
Optimistisch als we zijn, gaan we er toch vanuit dat de uitvoering door
kan gaan op de geplande dagen.
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Oranjefeest 2022
Opnieuw vanwege de aangepaste maatregelen van het COVID-19, blijft
het onzeker of we in het voorjaar van 2022 het Oranjefeest kunnen
organiseren. Mochten de regels versoepeld worden, is het misschien
mogelijk halverwege 2022 ons dorpsfeest te organiseren. We houden
jullie op de hoogte.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2
november jl. werd Daniël van Middelkoop
gehuldigd voor zijn 12½ jarig jubileum.
Voorzitter André Maalderink bedankte hem
voor zijn inzet van de afgelopen jaren en
overhandigde hem een oorkonde en een mooie
bos bloemen namens het bestuur. Daniël is een
trouw bestuurslid en heeft een grote
betrokkenheid bij de vereniging. Jaarlijks
worden o.a. op zijn erf boerenwagens versierd
om de kinderen van school en van de leden
tijdens de optocht door ons dorp Spankeren te
rijden. Ook tijdens het zware werk van het
opbouwen en afbreken van de feesttent
ontbreekt Daniël niet. Wij hopen dat hij nog lang bestuurslid wil blijven.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering 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.
Blijf gezond en hopelijk tot in het voorjaar!
Namens de Oranjevereniging, Andre Maalderink (tel. 06-51101545)
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Al 60 jaar Volkstuinen in Spankeren 1962-2022
In 1962 heeft de gemeente Rheden een stukje land ter beschikking
gesteld aan hun eigen medewerkers. Werkte je bij de gemeente Rheden,
dan was het mogelijk een volkstuin te huren aan de Kerkweg 8 in
Spankeren. Dit waren de tuinen die op de Spankerense Enk (verhoging
in het landschap) lagen. Sinds 1986 zijn we een eigen vereniging, en
hebben het voorste gedeelte, ter hoogte van de Beukenlaan/Kerkweg
gehuurd.
Ongeveer 190 tuinen van verschillende groottes liggen op het complex.
Tuinen van 120, 150, 180 en 240m² groot. Hierop is het mogelijk om
eigen groentes, kruiden te kweken, maar ook bloemen zijn mogelijk.
Ieder zijn wils.
Een fijne hobby in de mooie natuur die daarnaast ook nog eens heerlijke
en mooie gewassen oplevert. Wat is nu nog leuker dan de eigen
opbrengst van een eigen tuin.
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Is uw interesse gewekt en wilt u meer informatie.
Zie onze website: www.dierensetuindersvereniging.nl of stuur een
bericht naar info@dierensetuindersvereniging.nl. Er wordt dan graag
met u een afspraak gemaakt voor een rondleiding en verdere
informatieverstrekking.
Volkstuinencomplex Dierense Tuindersvereniging
Kerkweg 8
6956CG Spankeren

Historie: Café-restaurant ‘de Sluis’
Ten oosten, aan de Spankerense kant, van de drie voormalige
sluiswachterswoningen bij de sluis in het kanaal, ligt aan de
Zutphensestraatweg een onbebouwd terreintje. Tot 1973 stond hier het
café-restaurant ‘de Sluis’. Dit werd in dat jaar gesloopt in verband met
de mogelijke doortrekking van de A348, die echter nooit werd
gerealiseerd.
Toen het kanaal omstreeks 1865 werd aangelegd lag het wateroppervlak
van het kanaal ongeveer 10 meter boven dat van de IJssel. Dat kon niet
met één sluis worden overbrugd, daarom werd een drietrapssluis
gebouwd. Dat betekende dat om de vele schepen vanaf het kanaal tot in
de IJssel te brengen en omgekeerd, drie sluiskolken moesten worden
gepasseerd. Dit zogenaamde schutten van de schepen trok veel bekijks.
In 1933 besloot J.A. Reiff dan ook om bij de drietrapssluis een caférestaurant te bouwen met terras op de begane grond. Bezoekers konden
dan onder het genot van een drankje genieten van de bedrijvigheid op
het water. Daarvan werd veel gebruik gemaakt. Soms kwamen er bussen
vol toeristen uit het hele land.
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Kort voor de Tweede Wereldoorlog werd een zaal aangebouwd met een
groot dakterras. Vanaf dat terras hadden bezoekers een wijds uitzicht
over de IJssel, de uiterwaarden en de Achterhoek en natuurlijk alle
activiteiten op het water. Vanaf ongeveer 1950 was ‘de Sluis’ ook bekend
als bioscoopbedrijf voor Spankeren en Dieren. Wekelijks werd een film
gedraaid.
Veel grote bedrijven uit de omgeving gingen voor hun
personeelsavonden graag naar ‘de Sluis’. Ook vrijwel alle Spankerense
verenigingen hielden er hun uitvoeringen en feestavonden. Vele
particulieren vierden hun feesten in ‘de Sluis’. De exploitanten van ‘de
Sluis’ waren achtereenvolgens R. Wieringa en M. Hallie. De laatste
staakte de exploitatie in oktober 1971.
Het was een groot verlies voor Spankeren en de omgeving dat dit unieke
horecabedrijf in 1973, achteraf gezien onnodig, werd gesloopt.
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AGENDA winter 2021/2022
Januari 2022
8 januari

Kaarten in het Dorpshuis

13 januari

Spanso 55+ activiteit, zie nieuwsbrief

15 januari

Darten in het Dorpshuis

20 januari

Concert in Dorpskerk, Oboe Virtuosi (barokhobo)

27 januari

Spanso 55+ activiteit, zie nieuwsbrief

Februari 2022
3 februari

Concert in Dorpskerk, Two of a Kind (cello)

10 februari

Spanso 55+ activiteit, zie nieuwsbrief

12 februari

Kaarten in het Dorpshuis

19 februari

Darten in het Dorpshuis

24 februari

Spanso 55+ activiteit, zie nieuwsbrief

Maart 2022
10 maart

Spanso 55+ activiteit, zie nieuwsbrief

12 maart

Kaarten in het Dorpshuis

16 maart

Gemeenteraad Verkiezingen (stemlokaal Dorpshuis)

19 maart

Darten

24 maart

Spanso 55+ activiteit, zie nieuwsbrief

Alle activiteiten en data onder voorbehoud i.v.m. coronamaatregelen
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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