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= Van de voorzitter=
Na een lange winter en een koud en nat voorjaar lijkt nu eindelijk de zon
door te breken. Gelukkig ook wat betreft de maatregelen in verband met
Corona. Vanaf zaterdag 26 juni zijn de meeste beperkende maatregelen
opgeheven en kunnen we weer meer "normaal" leven. Als de cijfers zich
gunstig blijven ontwikkelen kunnen we hopelijk in de loop van de zomer
weer helemaal terug naar normaal.
Inmiddels hebben de meeste verenigingen in ons dorp de draad weer
opgepakt en komt het sociale leven weer op gang. Het voelt wellicht nog
wat onwennig na een lange gedwongen pauze, maar ik verwacht dat het
al snel weer voelt als vanouds.
Update grootschalige opwek
Wat wel door is gegaan de afgelopen maanden is het bespreken van de
beleidskaders Grootschalige Opwek en Samen Energie Opwekken.
Recentelijk zijn deze kaders door de gemeenteraad vastgesteld. Voor de
belangenvereniging was dit een teleurstelling maar geen verrassing. Het
is zeker nog geen feit dat er windmolens of zonnevelden bij Spankeren
komen. De komende twee jaar wordt er verder onderzoek gedaan naar
onder andere de wespendief en mag er niets gebeuren op het gebied van
grootschalige opwek. Inmiddels is er in het hele land veel weerstand
tegen met name windmolens op land, waardoor het te hopen is dat de
regels over bijvoorbeeld afstand tot woningen aangescherpt zullen
worden, waardoor het Soerense Broek niet langer interessant is voor
ontwikkelaars. De belangenvereniging blijft in gesprek met de gemeente
en politiek om de periode van 2 jaar zo optimaal mogelijk te gebruiken.
Algemene ledenvergadering
Op dinsdag 28 september aanstaande nodigen wij u graag uit voor de
jaarlijkse algemene ledenvergadering. We starten om 20.00 uur in het
Dorpshuis. Het bestuur zal zoals gebruikelijk verantwoording afleggen
aan de leden over het gevoerde beleid. Ook hebben wij wat bestuurlijke
mutaties. Na 7 jaar heeft onze penningmeester Rob Lammerts
besloten dat het mooi is geweest. Het bestuur vindt dit jammer maar
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respecteert het besluit van Rob. Wij bedanken hem voor zijn inzet en
zullen tijdens de vergadering op gepaste wijze afscheid nemen. Gelukkig
is ons bestuurslid Martin Gerritsen bereid om de taak van
penningmeester over te nemen, uiteraard onder voorbehoud van
goedkeuring door de ALV.
Wij zijn blij om te melden dat Sjoukje Luijken zich verkiesbaar stelt
als algemeen bestuurslid. Pas sinds eind vorig jaar woonachtig in ons
mooie dorp en nu al betrokken, daar worden wij als bestuur blij van. Er
is overigens altijd plek in het bestuur voor nieuwe mensen.
2e AED
Al enige tijd is het bestuur bezig met een 2e AED in Spankeren. Er hangt
nu een AED aan de school aan de Dorpsweg. Een eventuele 2e AED zou
aan het dorpshuis aan de Loohof geplaatst kunnen worden. Aan een AED
hangt een prijskaartje van ongeveer € 1.700 voor de aanschaf en € 140
voor het jaarlijkse onderhoud. Voor de aanschaf is ongeveer € 550
beschikbaar uit een collecte bij het 25-jarig bestaan van de
belangenvereniging. We komen dus nog ruim € 1.100 tekort. Voordat we
gaan bekijken hoe we dit geld bij elkaar gaan krijgen, zou ik u willen
vragen of er nog interesse is in een 2e AED? Ik hoor graag hoe u daar
over denkt. Stuur mij een mail of berichtje.
TONK
Weet u dat er een regeling bestaat bij de gemeente als u er qua inkomen
door corona flink op achteruit bent gegaan en u nu verhoudingsgewijs
veel besteedt aan uw huur of hypotheek. Dit is de TONK (Tijdelijke
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Deze regeling voorziet in een
eenmalige gift van maximaal € 1.250. Natuurlijk zijn er voorwaarden
aan de TONK verbonden. U kunt deze vinden op:
https://www.rheden.nl/Inwoners/Nieuws/Alles_over_het_coronaviru
s/Tijdelijke_Ondersteuning_Noodzakelijke_Kosten_TONK. U kunt
daar ook de TONK aanvragen.
Hartelijke groet,
Martijn den Duijn
Namens het bestuur van Belangenvereniging Spankeren
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Even voorstellen: nieuw bestuurslid Sjoukje
Sinds januari woon ik, Sjoukje Luijken- van
Rooijen, samen met Richard en onze
dochters Sanna en Vera in Spankeren aan de
Landweg. We hebben hiervoor lang in
Amstelveen gewoond in verband met ons
werk in het westen. Oorspronkelijk kom ik
uit Heerenveen en Richard uit Lochem. Nu
we veel thuis kunnen werken, hebben wij de
stap gemaakt om het mooie groene
Gelderland op te zoeken. En dat bevalt ons
tot nu toe uitstekend. De meiden gaan in het
dorp naar school en zo hebben we al leuk contact met verschillende
families. We wandelen veel in de mooie omgeving. En we kijken uit naar
de dorpsfeesten, helaas nog even geduld.
Om mijn steentje bij te dragen, wilde ik wel iets betekenen bij de
belangenvereniging. En er was wel behoefte aan nog een vrouw in het
team ;) Samen met Rebecca ga ik nu de mailbox en de vernieuwde
website beheren. Mijn ervaring in de IT sluit daar mooi op aan.
Dus wie weet tot mails of tot ziens in ons mooie dorp!

De buurtbus rijdt weer

De dienstregeling van de buurtbus is op maandag 29 maart 2021 weer
hervat. Er is ruim een jaar niet gereden.
De mensen in Spankeren en Dieren hebben de buurtbus weer ontdekt,
maar met de zomervakantie voor de deur zal het waarschijnlijk even
duren voordat we weer de oude passagiersaantallen halen. We zitten nu
op ca. 30%.
Net als in het grote OV geldt ook bij ons tot nader order een
mondkapjesplicht (vanaf de leeftijd van 13 jaar).
Dit jaar in december rijdt de buurtbus voor het 10e jaar. Of en hoe dit
gevierd gaat worden hangt van de COVID-ontwikkelingen af. De
chauffeurs doen natuurlijk onverkort hun best om een goede service te
blijven geven.
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Met trots presenteren wij onze nieuwe website!
Afgelopen maanden is achter de schermen hard gewerkt aan een nieuwe
website voor de Belangenvereniging. Wij kunnen nu met trots
mededelen dat de nieuwe website live is en nu door iedereen bewonderd
kan worden. Het creatieve en technische brein achter de website is
Michiel Brunsveld. Hij was degene die na een oproep vanuit onze kant
aangaf wel te willen helpen met het maken van een nieuwe website. Wij
zijn Michiel enorm dankbaar voor zijn hulp en zoals je misschien al hebt
begrepen enorm blij met het resultaat.

Ook dank aan Wiekie Kerkhof voor de foto’s die zij beschikbaar heeft
gesteld.
Nieuwsgierig geworden? Check www.belangenverenigingspankeren.nl
Wij zijn erg benieuwd hoe de nieuwe website bevalt. Mis je iets op de
site of is iets niet helemaal duidelijk? Wij horen dit graag, dan kijken
wij of we het kunnen aanpassen op de site.
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Even voorstellen: nieuw redactielid Wiekie
Mijn naam is Wiekie Kerkhof-Idema. Ik ben
getrouwd met Eric en wij wonen nu alweer
ruim 15 jaar met veel plezier in Spankeren
waar we het nog steeds erg naar onze zin
hebben. Zowel mijn man als ik zijn beide in
Dieren geboren. Ik heb twee volwassen zoons
en twee bonuszonen, vier schoondochters en
inmiddels hebben wij ook 4 kleinkinderen en
is de vijfde op komst. Sinds augustus 2020 ben
ik met vervroegd pensioen gegaan na heel lang
in de zorg gewerkt te hebben. Het leek mij wel
leuk om, nu ik alle tijd heb, iets voor Spankeren te kunnen gaan
betekenen, maar ik had zelf de stoute schoenen nog niet aangetrokken
totdat ik begin mei terwijl ik foto's aan het maken was, aangesproken
werd door Rebecca Heye (bestuurslid van de Belangenvereniging). Wij
raakten aan de praat over o.a. het fotograferen wat een nieuwe hobby
van mij is. Ze vertelde dat ze nog iemand zochten die foto's wilde maken
voor het Informatiebulletin waar zij zelf ook in de redactie zit. Om een
lang verhaal kort te maken: inmiddels heb ik de foto's mogen aanleveren
voor de vernieuwde website van de Belangenvereniging Spankeren en
heb ik mij aangesloten bij de redactie. De eerste vergadering heb ik al
bijgewoond en heb veel "nieuwe " dorpsgenoten leren kennen. Hoe leuk
is dat! Vanaf nu zult u dus wel meer van mij te zien /te lezen krijgen.
Met vriendelijke groet,
Wiekie Kerkhof -Idema
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Muziekvereniging Wilhelmina
Eindelijk, het is weer zover.
Sinds eind mei kunnen we weer
samen muziek maken in het
dorpshuis. Het opleidingsorkest
mocht met de jeugd onder de 18
jaar al een maand eerder
beginnen. Eerst buiten, maar
inmiddels zitten we weer in het
dorpshuis. Wat een feest! De
gezelligheid en saamhorigheid is
gemist. De eerste klanken waren
wat onwennig, maar het begint
inmiddels als weer te klinken als
één geheel.
De jaarlijkse taartenactie met Pasen was ondanks de beperkingen een
groot succes. Iedereen bedankt voor de medewerking en hopelijk heeft
de taart u ook goed gesmaakt.
Helaas gaat in juni het Oranje feest niet door en we hadden gehoopt dat
de Wilspa ons eerste geplande optreden zou worden. Inmiddels weten
we dat onze supporters hebben moeten besluiten dat het ook dit jaar niet
doorgaat.
Na de zomer willen we weer van start gaan met een blokfluitgroep en ons
opleidingsorkest kan altijd nieuwe leden gebruiken, zowel jong als oud.
Voor informatie: www.wilhelmina-spankeren.nl of info@wilhelminaspankeren.nl of bezoek onze Facebook pagina.
De afgelopen maanden hebben we maandelijks een gezellige digitale
bijeenkomst gehad. De gezamenlijke bingo en pubquiz waren zeer
geslaagd.
We hopen na de zomer weer in het openbaar van ons te kunnen laten
horen.Voor nu wensen wij u allen een goede, warme zomer toe en tot
gauw!
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Gratis Woonwensenscan
Ik wil u graag wijzen op de mogelijkheid van een gratis woonwensenscan
die door alle bewoners van de gemeente Rheden kan worden
aangevraagd om geheel vrijblijvend advies te ontvangen inzake isoleren.
Met de gratis Woonwensenscan krijg je een huisbezoek van een
woonwensencoach. Tijdens de scan wordt er gekeken hoe je in jouw
woning energie kunt besparen door te isoleren. Tevens kijken we hoe je
je woning comfortabeler, veiliger, gezonder en toekomstbestendig kunt
maken.
Zie voor meer info op de website van Energieloket Midden Gelderland /
Woonwensenscan (elmg.nl) of neem contact met mij op.
Leo Bennink
Coach woonwensenscan
(0313 750652/0610023629)
of mail leo.bennink@elmg.nl

Op bezoek bij: de steenuilen
29-05-2021 Vanmiddag heb ik een paar bijzondere en leerzame uren
mee mogen maken. Ik ben namelijk meegeweest met een paar
vrijwiligers van de Steenuilenwerkgroep Spankeren en omgeving, wat
een onderdeel is van het IVM natuur educatie. We zijn langs
verschillende nestkasten gegaan om de jonge steenuiltjes (die ze pullen
noemen) te gaan wegen, de vleugel op te meten en te ringen om ze
vervolgens te registreren. In de eerste kast zaten drie uiltjes die
gezamelijk naar beneden gehaald werden om vervolgens om de beurt het
hele registratie ritueel te ondergaan. Terwijl de anderen bij elkaar bleven
zitten en ik dus samen met de trotse eigenaren van de nestkast foto’s kon
maken van die prachtige roofvogeltjes, die maar tussen de 23 en 27 cm
groot worden en die als ze volwassen zijn normaal gesproken maar 1 x
per jaar voor nageslacht zorgen. In totaal zijn we bij 4 nestkasten
geweest, zijn er 10 jonge uiltjes geregistreerd waarvan zes pullen en vier
takkelingen.
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Takkelingen zijn de uiltjes die nog wel afhankelijk zijn van hun ouders
maar 's avonds en 's nachts al naast hun nestkast op een tak zitten.
Helaas troffen we ook een paar dode, waarschijnlijk door de honger
omgekomen, uiltjes aan en een onbevrucht eitje, maar ja ook dat hoort
bij de natuur! Kortom een middag die ik niet gauw zal vergeten en
chapeau voor al de vrijwilligers die dit mooie werk in hun vrije tijd
doen!!!

Wiekie Kerkhof -Idema
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Stichting Dorpskerk Spankeren
Nadat in het afgelopen jaar een aantal evenementen en concerten
gecanceld moest worden, kunnen wij u nu melden dat er in september
2021 een nieuwe start wordt gemaakt.
Om te beginnen wordt er op zaterdag 11 en zondag 12 september
de Open Monumenten Dagen gehouden. Het landelijke thema is
“Mijn monument is jouw monument”. Wij hangen de vlag uit!
Over de vraag hoe je dit thema kunt
inpassen in het programma, is nagedacht.
Bij een huwelijk, concert, expositie, etc.,
ervaar je zowel privé als in een groter
verband, het monument als ‘jouw’
monument…er
kunnen
zoveel
herinneringen en ervaringen zijn! Dat
willen
wij
uitbeelden
in
een
PowerPointpresentatie die tijdens de Open Monumenten Dagen wordt
vertoond in het kerkgebouw. Voor wie daarnaast ook een fietstocht of
wandeling wil maken: er is een route beschikbaar.
Ook voor het seizoen 2021-2022 zal In Goede Handen Management
gebruik maken van het kerkgebouw. Het is zeer de moeite waard! Het
concertprogramma voor 2021-2022 gaat op donderdag 23 september
2021 van start.
Donderdag 23 september 2021 “A FEW of my favorite things”

Blokfluitensemble FEW o.l.v. Annelies Schraa
FEW speelt klassieke en moderne muziek op een
indrukwekkend aantal blokfluiten, van de kleinste
Sopranino tot de twee meter lange Grootbas en bereikt
daarmee een enorme variatie in klankkleur.
Het concert vinden plaats in de Dorpskerk aan de
Kerkweg 2 te Spankeren en beginnen om 20.00 uur.
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Voor meer (concert-)informatie:
http://www.stichtingdorpskerkspankeren.nl/index.php/activiteiten/co
ncerten/
Huur kerkgebouw
Het huren van het kerkgebouw voor (culturele) activiteiten of
informatiebijeenkomsten met moderne communicatiemiddelen is
mogelijk: een Studioteam verzorgt onder andere presentaties met de
mogelijkheid van het online volgen van bijzondere gelegenheden. Er is
een keukenvoorziening met veel mogelijkheden.
Voor wie meer informatie wil, mail
info@stichtingdorpskerkspankeren.nl of bel (06) 110 90 632.

Onze Muziektent
De Muziektent staat er weer strak bij. In maart dit jaar werd het
fundament van de Muziektent gerenoveerd. In de betonnen balken was
gedeeltelijk betonrot geconstateerd. Door een gespecialseerd bedrijf is
dit grondig aangepakt. Hiervoor moest de kelderruimte leeggemaakt
worden. Dit is door gezamenlijke inspanning van leden van de Wilspa en
de Oranjeverenging gedaan. Overbodige spullen zijn opgeruimd en
afgevoerd.
Hierna werd de Muziektent in zijn geheel geschilderd. Dit werd mede
mogelijk gemaakt door € 660,-- aan donaties van mensen die € 7,50
hebben gedoneerd via het project “Ik buurt mee”. Waarvoor onze
hartelijke dank.
Het groen om de Muziektent wordt door buurtbewoners onderhouden.
Het was de eerste keer dit jaar wel even wat werk om het geheel
onkruidvrij te maken. Er wordt nagedacht om dit eenvoudiger te maken.
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Ook Spankeren heeft een Buurtpreventieapp
Deze Whatsapp groep is bedoeld om elkaar te waarschuwen bij
(dreigend) onraad of bij (dreigend) gevaar. Gelijktijdig is het raadzaam
om de Politie (112) te bellen. Zij krijgen immers niet automatisch een
melding. De Politie zegt zelf: “Liever 3 x voor niets gereden dan 1x te
weinig gebeld”
Laten we samen deze preventieapp ‘levend’ houden en stimuleer je
buurtgenoten om zich ook aan te melden en de gedragsregels te volgen.
Meld je aan én ook weer tijdig af wanneer je geen buurtbewoner meer
bent!
Aan- en afmelden doe je bij de beheerders van deze buurtpreventieapp.


Subgroep 1 (Emile / 06-15027142 ): Kanaaldijk, Edyweg, van
Rensselaerweg, Loohof en van Rhemenhof



Subgroep 2 (Fred / 06-54910050 ): Dorpsweg, van
Broekhuysenhof, Kerkplantsoen, Kerkweg, Landweg, Beukenlaan,
en Bockhorstweg



Subgroep 3 (Willem / 06-23699972 ): Overweg en
Zutphensestraatweg
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Motorclub Spankeren
Afgelopen donderdag 10 juni is onze jaarlijkse zomeravondrit gereden.
Om 18.30 uur verzamelden zich 23 enthousiaste motorrijders bij de
Muziektent aan het Kerkplantsoen. Het was prachtig weer om met de
motor een rondje te maken. De rit ging dit keer richting Vorden,
Deventer met een stop op de dijk bij de IJssel in Zutphen. Hier stonden
Joke en Bert met koffie, thee en een heerlijke koek. Iedereen maakte van
dit moment gebruik om weer eens bij te praten. In Voorst kreeg één
motorrijder pech. De achterrem sloeg vast. Met enkele technici is de rem
weer los gemaakt en ging deze motorrijder op eigen gelegenheid naar
zijn huis in Spankeren en kwam daar gezond weer aan. Na de stop ging
de route verder door mooie delen van de Achterhoek. Om 21.30 uur
waren wij weer terug in Spankeren en kijken terug op een leuke rit.

Dan de jaarlijkse motortoerdag. Deze staat gepland op de eerste zaterdag
van september en dat is dit jaar zaterdag 4 september. Hoe we de dag
invullen met wel of geen barbecue, kunnen we nu nog niet zeggen.
Hopelijk weten we in juli meer. De uitnodiging voor deze rit versturen
we in augustus.
Motorrijders van Spankeren noteer alvast zaterdag 4 september in je
agenda
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Historie: Instituut Reesink
In de korte periode van 1899 tot 1906 waren er in Spankeren twee
scholen. De ene was de nu nog bestaande openbare school aan de
Dorpsweg. De tweede was het Instituut Reesink , dat gevestigd was op
‘De Bockhorst’. Het was een particuliere kostschool van J.R.C. Reesink,
die afkomstig was uit Geertruidenberg. Hij had in 1898 het landhuis ‘De
Bockhorst’ gekocht. Het huis was niet helemaal geschikt om er een
kostschool van te maken, daarvoor was een verbouwing noodzakelijk.
Reesink liet grenzend aan de noordzijde van het koetshuis een
onderwijslokaal en een gymnastieklokaal bouwen.

Op de kostschool werden de leerlingen, alleen jongens, opgeleid tot
cadet. Na een voltooide opleiding konden de cadetten zich in het leger
verder bekwamen voor een commandantenfunctie. Reesink nam
jaarlijks 8 tot 14 leerlingen aan in de leeftijd van 14 tot 20 jaar. De meeste
leerlingen waren afkomstig uit welgestelde families. Afhankelijk van het
voortraject duurde de opleiding van enkele maanden tot maximaal 5
jaar. Het onderwijs werd gegeven door Reesink samen met een extra
leerkracht. Dat de opleiding werd gewaardeerd blijkt uit een aantal
dankbetuigingen die in een aantal landelijke kranten werden geplaatst.
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Zoals door A.Luteijn, directeur van het Post en Telegraafkantoor te
Veenendaal. Hij dankte bij het slagen van zijn zoon Herman de heer en
mevrouw Reesink voor ‘de goede leiding, de beste verzorging en het
uitstekend onderwijs, welke genoemde Zoon gedurende een viertal
jaren in ruime mate te hunnen huize heeft genoten’. Ondanks de goede
beoordeling was het instituut niet in staat om te overleven. In 1905 werd
door Reesink ‘De Bockhorst’ te koop aangeboden. De nieuwe eigenaar
was ir. Pieter Johannes van Voorst Vader. Hij liet het onderwijslokaal en
het gymnastieklokaal verbouwen tot woning. Bijgaande afbeelding is een
ansichtkaart uit omstreeks 1900, ten tijde van het Instituut Reesink.

“Oranjevereniging Spankeren”
Opgericht 17 juli 1945
Geruchten deden den ronde dat er misschien in september toch een
Oranjefeest zou worden georganiseerd. Wij begrijpen dat mensen zin
hebben in een feestje, maar wij kunnen hier kort over zijn. Met spijt in
ons hart zijn wij tot de conclusie gekomen dat dit in de huidige situatie
niet gaat lukken. Bij een feest als het onze is de anderhalve meter niet te
handhaven. Wil je een test vooraf doen, moet je het terrein met hoge
hekken afzetten en een ieder een test laten afnemen. In het nieuws werd
ook aangegeven dat de anderhalve meter nog wel even zal worden
aangehouden. Bij ons staat de gezondheid van onze leden voorop en
daarom dit besluit.
Volgend jaar bestaan wij 77 jaar. Het 75-jarig bestaan hebben we niet
met jullie kunnen vieren. Wij hopen er volgend jaar een mooi feest van
te maken om toch even terug te kijken naar ons jubileum.
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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

Rob Lammerts
Overige bestuursleden

0619705904

robenhan@hotmail.com

Jan Hulsing
Ruben Ruyten
Pieter Hoeneveld
Fred Milius
Martin Gerritsen

0654975403
0625023766
0610948940
0654910050
0634501891

j.hulsing8@upcmail.nl
rhparuyt@gmail.com
phoeneveld@icloud.com
milius@wxs.nl
martin.gerritsen@xs4all.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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