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Voor u ligt het laatste informatiebulletin van dit jaar, het Winternummer 2015.     
Met voorop een foto van een landschap met sneeuw, wat we ons nauwelijks voor 
kunnen stellen. Eigenlijk  zouden we, zo aan het einde van december, met muts op 
en handschoenen aan moeten sneeuwruimen. In plaats daarvan schijnt af en toe 
de zon en is een kop warme chocomel om lekker warm te worden nog geen echte 
noodzaak. De mooie kerstboom met lampjes, zoals ieder jaar rond deze tijd 
geschonken door de firma Rijneveld, maakt een hoop goed en laat ons weten dat 
het toch écht december is.  

Wij wensen u hele mooie feestdagen en “zien” u graag terug in het nieuwe jaar 
2016.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwjaarsreceptie 

Ook aan het begin van 2016 kunnen de inwoners van Spankeren elkaar weer een 
gezond en voorspoedig Nieuwjaar wensen. Daarvoor bieden de gezamenlijke 
verenigingen uit ons dorp u de gelegenheid op 
 

zondag 3 januari van 15.00 tot 17.00 uur 
 
Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen we de zaken van het 
afgelopen jaar nog eens doornemen en vooruitblikken in het nieuwe jaar. 
Muziekvereniging Wilhelmina zal zorgen voor de muzikale omlijsting. We hopen u 
te mogen begroeten. 
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Voortgang structuurvisie en buurtplan; de bijeenkom st van 7 december in de 
Kerkhorst 

Op maandagavond 7 december waren we als dorpsbewoners uitgenodigd in de 
Kerkhorst om verder aan de slag te gaan met de plannen voor ons dorp.           
Ruim 20 Spankenaren gaven aan de uitnodiging gehoor.  

In september spraken we al samen over de toekomst van Spankeren en over 
knelpunten en oplossingen op de korte en lange termijn. De resultaten van toen 
zijn samen met het dorpsplan en een nadere verkenning door de beleidsmakers 
van de gemeente, verwerkt in een analyse. Hierbij zijn voor Spankeren de sterke 
en zwakke punten, kansen en bedreigingen geïnventariseerd. Daarmee was het 
mogelijk om kernkwaliteiten van het dorp te benoemen en om ruimtelijke 
vraagstukken af te bakenen waarop de structuurvisie straks een antwoord moet 
geven. In het concept is dat gebeurd rondom twee centrale thema’s: ‘Spankeren, 
een dorp op zich’ en ‘Wonen in Spankeren’.                                                             
Per thema (onderdeel) zijn maatregelen benoemd, die bijdragen aan de realisering 
van de beschreven ambities.                                                                                                                  
Op 7 december was aan de orde of dit conceptstramien voldoet aan de 
verwachtingen, of er wat gemist wordt en welke opmerkingen er zijn.                
Onder het thema ‘Spankeren, een dorp op zich’ wordt uitgesproken dat men de 
identiteit van Spankeren wil versterken door het:                                                      
+ verbeteren van de kwaliteit van de bebouwde omgeving en openbare ruimte;            
+ vergroten van de landschappelijke relatie tussen dorp en landelijk gebied;           
+ herontwikkelen van het gebied Kraaijenbos-sluis.                                               

De discussie hierbij concentreerde zich op de 
beoogde realisatie van aantrekkelijke 
dorpsentrees door herinrichting Overweg-
N348 en Dorpsweg-Apeldoorns Kanaal en op 
de plannen  voor een kleinschalige 
bebouwing in het Kraaijenbos  (bijv. via 
herinrichting als een landgoed met kleine 
wooneenheden). Bij dit laatste aspect ging 
het natuurlijk al gauw om zaken die ook 
gerangschikt kunnen worden onder het 
thema ‘wonen in Spankeren’. Het gaat dan 
om wensen m.b.t. het vergroten van de 
differentiatie in de woningvoorraad (bij 
nieuwbouw kleinere woningen realiseren) en 
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om de zorg voor het beperken van de negatieve gevolgen van mogelijke 
intensivering van het gebruik van het spoor en van de invloed van bedrijven 
(geluidsoverlast en luchtkwaliteit).                                                                              

In de structuurplannen heeft ook het onderwerp verkeersveiligheid de nodige 
aandacht. Men wil die veiligheid verbeteren, door: - alle woonstraten in te richten 
als 30-km zone, - de uitvoering van de veiligheidsaanbevelingen voor het 
Spankerense deel van de N348, - verbetering van de verkeersveiligheid rondom de 
Prinses Margrietschool, – herinrichting van het kruispunt Kanaalweg-Edybrug,     
en – verbeteren van de routing voor het vrachtverkeer naar het industrieterrein 
Kanaal 2. 

Nog heel veel andere aspecten passeerden de revue. Met name rondom korte 
termijn zaken zoals die in een buurtplan verwoord worden. In het concept 
buurtplan dat ook gepresenteerd werd, staan activiteiten/werkzaamheden die 
medebewoners en instanties al voor ogen hebben voor de komende twee jaar.     
In dat kader vertelde mevrouw Suurenbroek uit Ellecom over haar project ‘Wij 
helpen’. Zo kwamen de perikelen rond ‘Spankeren Samen’ nog even om de hoek 
kijken. De bijeenkomst liep dan ook uit.                                                                     
Bij de afsluiting sprak wethouder Constans Pos zijn waardering uit voor de kritische 
maar constructieve inbreng van de aanwezigen. 

De volgende tijdsplanning wordt door de gemeente aangehouden:                 
Ontwerp-structuurvisie ter inzage (voorjaar 2016)                                
Besluitvorming structuurvisie (zomer 2016)                                                  
Uitvoering maatregelen (2016-2030) 

Buurtplan (vaststelling begin 2016) 
Uitvoering buurtplan (2016-2018) 
Ik buurt mee! (doorlopend) 
 
Meer informatie over de structuurvisie en het buurtplan kunt u vinden 
op:www.mijndorpvanmorgen.nl  en/of  www.facebook.com/mijndorpvanmorgen 
respectievelijk                                                                                            
www.ikbuurtmee.nl  en/of twitter: @ikbuurtmee 
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Spanso op bezoek bij de nieuwe buren: Intrapec 

Donderdag 19 november 
ging de Spanso-groep op 
bezoek bij Spankerens 
nieuwe buren, het bedrijf 
Intrapec. Paul de Lange 
en Marianne van 
Velthuizen ontvingen ons 
en bij koffie en koek 
werden we geïnformeerd 
over de in’s en out’s van 
het bedrijf. 

Intrapec is 
gespecialiseerd in het 

ontwerpen en vervaardigen van verpakkingen en displays van golfkarton. Displays 
zijn presentatiemodules, die vaak in winkels staan om nieuwe producten extra 
onder de aandacht te brengen.  

Het bedrijf is begin 2015 verhuist van de Vlijtseweg in 
Apeldoorn naar de Van Rensselaerweg in Spankeren.       
Dick de Lange en Nic Lammers hebben begin 80-er jaren 
Intrapec opgericht met als doel om sneller in te kunnen spelen 
op de vraag naar op maat gemaakte verpakkingen van 
golfkarton. In de beginjaren was Intrapec vooral een 
handelsonderneming, tegenwoordig ontwerpt en vervaardigt 
Intrapec verpakkingen en displays zelf. Het bedrijf wordt nu 
geleid door Paul de Lange, de zoon van Dick. Daarmee is 
Intrapec een familiebedrijf dat ruim 30 jaar bestaat. Paul heeft 
de passie voor het bedrijf geërfd van zijn vader. Het milieu heeft veel aandacht in 
het productieproces; er wordt vooral gewerkt met producten die voorzien zijn van 
het FSC-keurmerk, het inktafval wordt gezuiverd zodat dit 98% schoon afgevoerd 
kan worden in het riool en de kartonresten van de productie worden volledig 
gerecycled. 

Maar de passie van Paul de Lange gaat verder, zeker als het om maatschappelijke 
betrokkenheid gaat. Zo heeft hij de stichting New Day Impact opgericht. NDI is een 
ontwikkelingsorganisatie die mensen in nood ondersteunt bij (bouw)projecten en 
programma’s op het gebied van welzijn, zorg en educatie. Marianne van 



6 

 

Velthuizen, een schoonzus van Paul, is in dienst bij Intrapec maar vrijgesteld voor 
het werk van NDI. Marianne vertelde met bezieling over het werk van de stichting. 

In de afgelopen 5 jaar realiseerde New Day Impact de bouw van verschillende 
huizen voor families in Albanië en Brazilië. Een basisschool, een wijkcentrum en 
een koeienproject in Albanië en vorig jaar werd een groot dak vervangen van een 
kindercentrum in Materlandia (Brazilië). In de afgelopen jaren kreeg een aantal 
Albanese families via New Day Impact een koe, vanuit de gedachte: een koe 
betekent melk, yoghurt en kaas. Vaak voor het gezin zelf maar daarnaast ook voor 
de verkoop, waardoor ook inkomen gegenereerd wordt.  

Na deze introductie 
zijn de Spanso-leden 
in twee groepen 
door het bedrijf 
geleid. Het was een 
rondgang door het 
kantoor, de 
ontwerpafdeling, de 
productiehal en de 
magazijnen. Een 
interessant en 
imposant geheel, 
opgezet met het idee 
van transparantie in  
ieders doen en laten.    
Vanuit de 

productiehal kan men zien wat er op kantoor gebeurt en omgekeerd.  

De ontwerpafdeling demonstreerde, met een machine voor proefuitvoeringen, hoe 
nieuwe verpakkingen en displays hun vorm krijgen. In de productiehal werd hard 
gewerkt aan de realisatie van orders. Opvallend was het recycleproces; 
afvalstukken worden continu vergaard, in containers geperst en afgevoerd naar 
een fabriek waar er nieuw papier en karton van wordt gemaakt. Bij het door lopen 
van de magazijnen kregen we een indruk van de omvang van de voorraden 
grondstoffen (golfkartonnen platen), halffabricaten en eindproducten. 

 Na ruim twee en een half uur namen we, overladen met indrukken, afscheid. We 
hebben er een goede buur bij gekregen. 
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Politiewerk in Spankeren 
De regering heeft in december 2010 besloten de indeling van de politieregio's gelijk 
te maken aan die van de nieuwe justitie arrondissementen. Daardoor ontstond de 
Nationale politie. Dit is een landelijk korps dat bestaat uit tien 
eenheden, één landelijke eenheid en een landelijke concerndienst
ondersteunende afdelingen zijn ondergebracht. Dit ene landelijke korps verving 
formeel per 1 januari 2013 alle voormalige politiekorpsen en -diensten. 

 
De Regionale Eenheid Oost-Nederland  is een van de tien regionale eenheden 
van de Nationale politie. De Regionale Eenheid is in 2012 ontstaan uit een 
samenvoeging van de voormalige regiokorpsen IJsselland, Twente en de drie 
Gelderse korpsen. 
De regionale eenheid Oost-Nederland bestaat uit de vijf districten: IJsselland, 
Twente, Noord en Oost Gelderland, Gelderland Midden en Gelderland Zuid. 
District Gelderland Midden , waar wij in Spankeren onder resorteren, kent acht 
basisteams. Zo’n basisteam  voert de politietaken in ons dorp uit.
De Minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de Nederlandse 
politie als geheel. De zeggenschap over de lokale inzet van politie blijft berusten bij 
het bevoegd gezag, dus bij de burgemeester en de officier van justitie. Deze twee 
partijen maken in de lokale ‘driehoek’ afspraken met de politie over de inzet. Daar 
wordt bepaald welke inzet aan vastgelegde prioriteiten wordt gegeven, op basis 
van het integrale veiligheidsplan van de gemeente en de landelijke prioriteiten.
Per 1 januari 2016 gaat de politie te Dieren context gedreven werken. Dit houdt 
een uitbreiding in voor het bewakingsgebied Dieren/ Spankeren/ Laag Soeren. 
Naast de 3 wijkagenten gaan een 10-tal vaste politiemedewerkers hen 

De regering heeft in december 2010 besloten de indeling van de politieregio's gelijk 
Daardoor ontstond de 
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ondersteunen in de dagelijkse werkzaamheden. Deze 10 politiemedewerkers zaten 
in het verleden op de noodhulpsurveillance, decentraal. Nu wordt de 
noodhulpsurveillance centraal gewaarborgd vanuit het bureau te Dieren.               
Dit houdt o.a. het volgende in:  
- meer politie aanwezig op straat op gezette en ongezette tijden,                                           
- (een vergrote) meer plaatselijke bekendheid bij de 10 politiemedewerkers         
(personen) die voorheen in een (te) groot gebied surveilleerden. De plaatselijke  
bevolking vaart hier wel bij. Kennis van het gebied en zijn bewoners draagt bij aan  
een gedegen aanpak bij problemen,                                                                           
- verkorte aanrijdtijden,                                                                                                
- voor burgers maakt het minder uit met wie zij te maken krijgen, burgers willen bij 
problemen snel politie zien, of het nu de wijkagent is of 1 van de 10 vaste mensen 
van het team. De interne lijnen zijn korter dan voorheen en informatie wordt 
adequater en sneller binnen het team Dieren gedeeld.                                               
- het takenpakket van de 10 vaste mensen is door deze manier van werken 
veelzijdiger. Zij kunnen participeren als zijnde een wijkagent. 

Het Team Dieren blijft deel uitmaken van het Basisteam Unit IJsselwaarden. 
De politie is te volgen op facebook en op internet. Meer informatie is verkrijgbaar 
via https://www.politie.nl/mijn-buurt/politiebureaus/02/politie-dieren.html  
 
Zorg voor een veilige leefomgeving, een zorg van po litie en voor uzelf 
In oktober j.l. heeft het bestuur van de belangenvereniging met politiemensen van 
het bureau Dieren een gesprek gehad over de veiligheidsbeleving en 
veiligheidssituatie in ons dorp.  
De politie heeft aangeboden om samen met ons in het dorp actie te ondernemen 
m.b.t. bewustwording en voorlichting over veiligheidszorg in en om de woning.  
Dit wordt ingevuld met een bijeenkomst in het dorpshuis. Tijdens die bijeenkomst 
wordt ingegaan op de zorg voor uw veiligheid en de zorgtaken van de politie, maar 
ook over wat u daar zelf aan kunt doen en wat u zeker achterwege moet laten. 
Tevens wordt er uitleg gegeven over het ‘burgernet-systeem’ en over het opzetten 
van een ‘whatsapp-buurtpreventie-groep’.  
Later in januari volgt een ‘preventierondje’ door het dorp. Er worden dan sterke en 
zwakke punten in en om woningen geïnventariseerd en besproken. Bijvoorbeeld 
m.b.t. insluip-/inbraakgevoelige plekken, verlichting en de algemene zorg voor 
persoonlijke veiligheid. 
Houd nu alvast rekening met de veiligheidsbijeenkomst in het Dorpshuis  
op  26  januari 2016 van 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur. 
Heb aandacht voor uw veiligheid en kom! 
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Spankeren en de Marke 

Tot 1850 was de Spankerense marke een onderdeel van de gecombineerde Marke 
van Spankeren, Soeren Dieren en Ellecom. In een ver verleden was zij zelfstandig 
geweest onder de naam ‘ Steensamer marke’. De markeorganisatie bestond naast 
het schoutambt (de overheid) en is waarschijnlijk omstreeks 1300 ontstaan. 
Destijds waren er vele ‘woeste gronden’, die geen duidelijke eigenaar hadden. De 
landsheer had weliswaar rechten op deze gronden, maar hij liet het gebruik 
voornamelijk aan de boeren over. Dezen hadden de woeste grond, vooral heide, 
broekgrond en veen, dan ook min of meer in gemeenschappelijk bezit. Deze 
woeste grond was onmisbaar voor het vruchtbaar houden van de enken (akkers). 
Schapen en koeien graasden op de woeste grond en deponeerden hun mest 
grotendeels in de potstallen. Er werden plaggen verzameld als strooisel voor de 
potstallen. Het mengsel van plaggen en mest werd daarna op de enken 
gedeponeerd. De enken in Spankeren (globaal tussen de Kerkweg en de 
Bockhorstweg) zijn daardoor in de loop der eeuwen plaatselijk tot één meter 
opgehoogd. 

Door bevolkingsgroei ontstond rond 1300 druk op de woeste grond, waardoor er 
behoefte kwam aan een beheersorganisatie. Dat werd de marke, een organisatie 
van grondbezitters die recht hadden op gebruik van de woeste grond en die 
geërfden werden genoemd. In de loop van de tijd werden vele regels ontworpen 
ten aanzien van gebruik en beheer van de grond en de beboeting bij 
overtredingen. De marke werd geleid door een markerichter. Spankeren was min 
of meer het centrum van de gecombineerde marke. De Petruskerk was zowel 
vergaderzaal als rechtszaal van de marke. De marke werd in 1850 opgeheven en 
de grond werd verdeeld onder de geërfden. In Spankeren was alle grond ten 
noorden van de Kappersweg en de heidevelden tussen Spankeren en Dieren 
markegrond.  

                                                                                              
Petruskerk was zowel vergaderzaal als rechtszaal             
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Herhaalde oproep voor deelnemers aan een AED-traini ng 

Al weer geruime tijd geleden stond in het informatiebulletin een oproep voor 
Spankerense deelnemers aan een AED-/reanimatiecursus. Er hebben zich toen 
weliswaar een tweetal dorpsgenoten gemeld, maar dat was te weinig om een 
cursus in het Dorpshuis te organiseren. Daarom nu een herhaalde oproep. Want 
we kunnen wel een via de BS onderhouden AED hebben, we hebben er pas echt 
wat aan als er voldoende mensen in Spankeren wonen die kunnen reanimeren en 
de AED goed kunnen bedienen.  

Hebt u belangstelling voor het doen van een AED-cursus of herhalingscursus 
reanimatie, dan kunt u dit doorgeven aan Tjibbe de Boer aan de Dorpsweg 44, tel. 
420081 of per e-mail tjibbe.de.boer@hetnet.nl.  

Er zijn een zestal deelnemers nodig. 

DND-Gold speelt verrassende Assepoester  
 
Toen in januari Dans & Drama (DND) voor kinderen na zestien jaar stopte, begon 
het bij het creatieve team van DND rond de zomer toch weer te kriebelen. 
Al snel werd besloten een nieuwe DND groep te starten. Zodoende zijn vanaf 
september dertien volwassen vol enthousiasme bezig met de voorbereidingen van 
hun eerste voorstelling: een verrassende moderne bewerking van het bekende 
sprookje Assepoester, in het Engels “Cinderella”. 
 
Cinderella komt in de gevangenis terecht als ze wordt verdacht van de moord op 
haar man. Heeft zij daadwerkelijk haar man vermoord? Of zit ze onschuldig vast 
in een gevangenis vol rare karakters? Zou een advocaat de prins op het witte 
paard zijn die haar kan bevrijden? Weet ze zich staande te houden in de 
gevangenis tussen een agressieve directrice, een opdringerige bewaarder, een 
bio-activiste, een feministische lesbienne en twee dames van lichte zeden? Is er 
nog een petemoei die haar te hulp schiet? 
Dit alles komt u te weten tijdens de uiterst komische en sarcastische voorstelling 
Cinderella. 
 
Cinderella is te zien op zaterdagavond 30 januari (20.00 uur) en zondagmiddag 31 
januari (14.00 uur) in Schouwburg Theothorne Dieren. 
Kaarten kosten 6 euro per stuk en zijn te bestellen via e-mail:  
dansendrama@outlook.com 
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Motorclub spankeren            

Op zaterdag 5 september 2015 zou het weer zover zijn. De 
motorclub Spankeren organiseerde voor de 12e keer haar 
jaarlijkse motortoertocht. De route zou dit jaar in zuidelijke 
richting voeren over mooie dijken en wegen. In de elf jaar 
hiervoor waren de weergoden ons motorrijders goed gezind. 
Ook bij het verkennen van de route voor dit jaar ging het 
goed. Hoe anders waren echter de weersvoorspellingen 
voor zaterdag 5 september. Wind en regen zouden die dag 
de spelbreker zijn. Om het risico van ongelukken te 
vermijden heeft het organisatiecomité voor de eerste keer in 
onze geschiedenis moeten besluiten de motortoertocht af te gelasten.  

‘s Avonds ging de gezellige avond bij “De Sluis” wel door. Want ondanks het 
slechte weer laten we onze eetlust niet bederven. Het eten was weer goed 
verzorgd door Nicolien en Henk. 

In 2016 starten we weer met een voorjaarsrit. En wij hopen dat de barometer op 3 
september 2016 stralend weer aangeeft en ons in de gelegenheid stelt om alsnog 
de uitgezette route te rijden. We wensen een ieder een gezond en gelukkig 2016 
met veel rijplezier.  

 

Vandalisme in Spankeren  

Het blijkt dat afgelopen periode het plafond 
in de muziektent in Spankeren is vernield. 
Door met stenen tegen het plafond te gooien 
zijn er twee gaten in het stukwerk ontstaan.     
De muziektent is een van de weinige 
monumentale gebouwen in Spankeren.     
De beheers commissie van de muziektent 
betreurd deze zinloze vernieling en zal 
proberen de muziektent te laten herstellen. Laten we in de toekomst met z’n allen 
streven voor het behoud van onze karakteristieke muziektent. 

De beheers commissie muziektent Spankeren 
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Buurtbus Spankeren Dieren 

Op 11 november 2015 hebben wij onze 25.000 ste passagier mogen verwelkomen; 
Lisa Salama uit Ede was de gelukkige. Voorzitter Albert Pirenc heeft de 
gebruikelijke bos bloemen uitgereikt. Aangezien haar bezoek aan Dieren eenmalig 
was, is het gratis gebruik maken van onze bus voor een half jaar achterwege 
gebleven. Inmiddels staat de teller alweer boven de 26000.  

Het vierde jaar van de buurtbusvereniging mag zeer succesvol genoemd worden, 
zaten we de eerste drie jaar op een constant aantal passagiers van tussen de 
6140 en 6230, het afgelopen jaar steeg dit naar 7800 passagiers, een toename 
van 27%. Spankeren had hierin een belangrijk aandeel, hadden wij in het derde 
jaar nog 1400 passagiers, dit jaar waren het er 2000, toename 44%! In Dieren was 
de toename 25%, van 4000 naar 5000 passagiers. 

Een regelmatige gebruiker van de bus zal het ongetwijfeld wel eens meegemaakt 
hebben: de bus komt niet opdagen. Met enige regelmaat ziet u wel eens de 
reservebus rijden, dat kan zijn ten gevolge van een ongevalletje, pech, onderhoud 
of dergelijke. Normaal gesproken hebben wij een reservebus binnen het uur tot 
onze beschikking, maar daarmee valt wel een uur dienstregeling uit. Ook hebben 
wij het afgelopen jaar veel hinder ondervonden met wegafsluitingen, hetgeen voor 
ons betekent omrijden. Hierdoor kwam het nog al eens voor, dat wij achterliepen 
op het rijschema. Hoe dit in de komende jaren met de Traverse zal gaan is nog af 
te wachten. Overmacht dus, excuses onzerzijds, maar wij kunnen er weinig aan 
doen. 

Het komende jaar ligt het rijschema 6 minuten later dan dit jaar. Wij denken een 
betere aansluiting te hebben met de treinverbindingen en minder last van 
wachttijden bij het spoor. Niet onbelangrijk, als u nagaat dat wij per dag 72 keer 
van de spoorwegovergangen Wilhelminaweg en Harderwijkerweg gebruik maken. 

Zoals gebruikelijk, vindt u de nieuwe dienstregeling ingesloten in dit bulletin. 

Toneelgroep Spankeren speelt  “Hemel op stelten” 

Op dit moment zijn wij druk bezig met de repetities en de bouw van het decor voor 
onze volgende uitvoering. Deze vindt plaats op vrijdagavond 4 maart om 20.00 uur, 
zaterdagavond 5 maart om 20.00 uur en zondagmiddag 6 maart om 14.00 uur.   
Wij spelen dan voor u in het Dorpshuis Spankeren  ”Hemel op stelten”. Een hemels 
stuk van Carl Slotboom onder regie van Farry Thijsen. 



13 

 

 Een tipje van de sluier:Twee vrienden, Hans en Peter, komen in de hemel. Nadat 
ze enigszins gewend zijn geraakt aan hun nieuwe situatie en kennis hebben 
gemaakt met de elektricien Bertus Leegwater, besluiten ze een aantal aardse 
gewoontes in te voeren. Wanneer men zo “veraardst” is dat de hemel op stelten 
staat is de leiding onverbiddelijk. Ze moeten gestopt worden ……….. en als dat 
niet goedschiks kan dan maar kwaadschiks! 

 

Januari   

2 januari Country dansen in het Dorpshuis. 
3 januari Nieuwjaarsreceptie  van 15.00 tot 17.00 uur. Dorpshuis. 
9 januari Kaarten in het Dorpshuis. 
9 januari Inzameling oud papier. 
16 januari Darten in het Dorpshuis. 
16 januari Gifbus 9.45 tot 10.45 uur Kerkplantsoen. 
26 januari Veiligheidsbijeenkomst van 19.30 tot 21.30 uur. Dorpshuis. 
30 januari DND-Gold  20.00 uur Theothorne. 
31 januari DND-Gold  14.00 uur Theothorne. 

Februari  

6 februari Country dansen in het Dorpshuis. 
13 februari Darten in het Dorpshuis. 
20 februari Kaarten in het Dorpshuis. 
20 februari Gifbus 9.45 tot 10.45 Kerkplantsoen. 
20 februari Inzameling oud papier. 

Maart 

4 en 5 maart     Toneelgroep Spankeren.- Hemel op stelten – Dorpshuis. 
                         Aanvang 20.00 uur. 
6 maart             Toneelgroep Spankeren.- Hemel op stelten – Dorpshuis. 
  Aanvang 14.00 uur. 
12 maart Kaarten in het Dorpshuis. 
13 maart Country dansen in het Dorpshuis. 
19 maart Darten in het Dorpshuis. 
19 maart Gifbus 9.45 tot 10.45 Kerkplantsoen.   
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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      843583    martin.van.gessel@gmail.com 
1e penningm. :Rob Lammerts,Broekhuysenhof 1     841616    robenhan@hotmail.com 
2e penningm. :Bea Waterborg,        Dorpsweg 28    419235    bea.waterborg@upcmail.nl                                          
 
Overige bestuursleden 
 
Jan Hulsing,                         Overweg 39                  421829     j.hulsing8@upcmail.nl 
Cindy van de Meerendonk,  Bockhorstweg 10          496768    cindyvdm 7hotmail.com 
Piet Nicolaï,                          Loohof 59                     416442     pietnicolai4@gmail.com 
Bert de Ruiter,                      Van Rhemenhof 33      420711     williederuiter@hotmail.com 
Harold Smeltink ,                  Loohof 13                     416381     sigrid-harold@upcmail.nl 
 
Redactie van dit bulletin: 
 
Thea Baan                                                                 422492    baan32@zonnet.nl                                                                 
Loes Wosgien                                                            410858    loeswosgien@gmail.com                                        
Harold Smeltink                                                         416381    sigrid-harold@upcmail.nl                                                     
  

Weet u dat? 

Aan de Prinses Margrietschool is aan de Dorpsweg-kant een AED bevestigd. Dit AED-
apparaat (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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Nieuwjaarsgroet 
 
Vanuit de Petruskerk een warme groet voor alle inwoners van Spankeren. 
Moge het nieuwe jaar voor mooie ontmoetingen binnen en buiten de kerkmuren 
zorgen.  
 
Onwetend wat de toekomst brengen zal deel ik graag met u het volgende gedicht. 
Het heet “Winterstilte” en is van de hand van Jacqueline van der Waals (1868-
1922) 
 
 
       
 
 
                            De grond is wit, de nevel wit, 
                            de wolken waar nog sneeuw in zit, 
                            zijn wit dat zacht vergrijzelt. 
                            Het fijngetakt geboomte zit 
                            met witten rijp beijzeld. 
 
                            De boom houdt zich behoedzaam stil, 
                            dat niet het minste takgetril 
                            ’t kristallen kunstwerk breke, 
                            de klank zelfs van mijn schreden wil 
                            zich in de sneeuw versterken. 
 
                            De grond is wit, de nevel wit, 
                            wat zwijgend tooverland is dit? 
                            Wat hemel loop ik onder? 
                            Ik vouw de handen en aanbid 
                            dit grootse, stille wonder. 
 
         
 
 
Adieu. 
Dominee Quik-Verweij 
 
                             

 


