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  VAN DE REDACTIE 

 

Een enorme sneeuwbui zorgde op 10 december voor een mooie witte achtergrond 
op de kerstmarkt aan het Kerkplantsoen. Voor het publiek een sfeervol uitstapje, 
voor de mensen achter de kramen was het bibberen geblazen.  

Toneelgroep Spankeren is druk aan het repeteren voor een nieuwe voorstelling. 
Zet de data alvast in uw agenda, ze staan achterin dit blaadje.  

Vanaf 11 december rijdt de Buurtbus Spankeren Dieren een nieuwe route en zijn 
er enkele wijzigingen van een paar haltes. Op bladzijde 9 kunt u precies lezen wat 
en hoe.  

De redactie wenst u veel leesplezier toe en natuurlijk de allerbeste wensen voor in 
het nieuwe jaar.  

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Ook aan het begin van 2018 kunnen de inwoners van Spankeren elkaar weer een 
gezond en voorspoedig Nieuwjaar wensen in het Dorpshuis. Daarvoor bieden de 
gezamenlijke verenigingen uit ons dorp u de gelegenheid op 
 
                           zondag 7 januari van 15.00 tot 17.00 uur. 
 
Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen we het nieuwe jaar 
inluiden. Muziekvereniging Wilhelmina zal zorgen voor de muzikale omlijsting.  
 
We hopen u te mogen begroeten! 
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Succesvol concoursbezoek van Muziekvereniging Wilhelmina Spankeren 
 
Op 26 november heeft Muziekvereniging Wilhelmina Spankeren in de Hanzehof te 
Zutphen succesvol deelgenomen aan het MBGF-muziekconcours voor Brassband, 
harmonie en fanfareorkesten. 
 
De vereniging had zich ingeschreven in divisie 5 en divisie 4 van de zogenaamde 
Introductie afdeling.  
De Introductie afdeling is bedoeld voor muziekverenigingen die al lange tijd niet 
aan een concours hebben deelgenomen en door een vakjury willen laten bepalen 
welke divisie het beste is, om bij deelname van een volgend concours, te starten. 
 
In deze afdelingen speelde Wilhelmina drie werken, te weten, ‘Gouden harpen 
ruisen’ (Als inspeelwerk), ‘Columbus’ (5e divisie) en ‘Night before battle’(4e divisie). 
Gehoopt was op het advies om uit te komen in de 5e divisie. De jury vond de 
kwaliteit echter dermate hoog dat het advies uiteindelijk 4e divisie is geworden.  
Deze uitslag is vergelijkbaar met een 1e prijs voor beide divisies. 
 
De jury was unaniem lovend over zowel de muzikanten van het fanfareorkest als 
dirigent Christian Ansink.  
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Het 5e divisie werk ‘Columbus’ werd beloond met uitspraken zoals; “Een mooi 
orkest waarbij het  werk heel bijzonder werd uitgevoerd” en “Een uitvoering om van 
te genieten, hulde aan orkest en dirigent”. 
Het 4e divisie werk ‘Night before battle’ werd beloond met de beoordeling “Dit werk 
geeft precies aan waar muziekvereniging Wilhelmina moet starten”, “Maestro: mooi 
breed uitgevoerd met gevoel voor klank” en “complimenten aan de dirigent voor 
zijn klankvisie.” 
 
Dirigent Christian Ansink becommentarieerde het concoursbezoek als volgt; 
“Ik ben zeer tevreden over de uitslag. Muziekvereniging Wilhelmina heeft veel 
jongeren en voor hen is het de eerste keer dat zij een dergelijk evenement mogen 
meemaken.  
Deze uitslag is vooral een groot compliment aan alle muzikanten. Ze hebben de 
afgelopen tijd hier hard aan gewerkt en zij worden met deze uitslag beloond.” 
 
Voorzitter Kees Buter prees dirigent Christian Ansink vanwege zijn inzet, maar ook 
vanwege het feit dat hij openstaat voor vernieuwing en verbetering. 
“Christian heeft de prestatie van het orkest en zichzelf laten toetsen door 
gerenommeerde dirigenten zoals Tijmen Botma en Dick Bolt. Dit is mede reden 
voor deze fantastische uitslag.” Aldus voorzitter Kees Buter. 
 
In december gaan wederom 3 muzikanten van het opleidingsorkest examen doen. 
Daarna mogen ze toetreden tot het fanfareorkest. 
 
Meer informatie over Muziekvereniging Wilhelmina vindt u op Facebook, de 
website www.wilhelmina-spankeren.nl of email: info@wilhelmina-spankeren.nl 
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Yoga voor Beginners in het Dorpshuis Spankeren 

Mijn naam is Mirjam Broekhoff. In 1998 ben ik zelf begonnen met yogalessen. Het 
beviel me goed, ik werd er ruimer, soepeler, sterker en rustiger van. Helaas had ik 
na de les vaak pijn in mijn onderrug. Erg vervelend! Gelukkig kwam ik op het spoor 
van de yoga-opleiding Samsara. Daar heb ik geleerd om yoga te doen - en te 
doceren - met respect voor de mogelijkheden en beperkingen van het lichaam. 
Dus: Yoga zonder pijn! 

Wilt u: 

• soepeler worden; 
• beter ademen; 
• effectiever bewegen; 
• meer rust ervaren; 
• oefenen met respect voor wat uw lichaam kan? 

Kom dan vrijblijvend kennismaken en neem een gratis proefles! 

                           

Gratis kennismakingslessen op: 

woensdag 10 januari en vrijdag 12 januari om 9 uur 

Dorpshuis Spankeren, Loohof 65 

Aanmelden (graag, maar niet verplicht) via: mirjam@mirjambroekhoff.nl of  
06 4481 2696.  

Meer informatie vindt u op: www.yogametmirjam.nl 
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Geen zwerfvuil en hondenpoep ! 

Vanuit de gemeente wordt de mogelijkheid geboden om dit als dorp aan te pakken. 

Een schone wijk begint bij jezelf. Dieren Noordoost ging ons al voor. 
Buurtbewoners in Dieren Noordoost ergerden zich aan de hoeveelheid zwerfafval 
en hondenpoep op straat. Dit voorjaar is de werkgroep ‘Schoonste wijk van 
Nederland’ gestart in Dieren Noordoost. Een groepje buurtbewoners ging de 
uitdaging aan om van Dieren Noordoost de ‘Schoonste wijk van Nederland’ te 
maken. Na een zwerfafvalactie is de werkgroep gestart met het verzamelen van 
hondenpoep (met schep en kruiwagen) en dit op één hoop leggen met een bord 
erbij. Na een week werden de hopen poep weer opgeruimd. Het verzamelen van 
poep en plaatsen van borden met ludieke teksten is iedere maand herhaald. Er 
was ook een avond voor hondenbezitters, er zijn vier nieuwe afvalbakken 
geadopteerd, er was een hondenpoepwedstrijd waarbij warme knakworsten 
werden opgeraapt, een actie samen met gemeentelijke handhavers en er waren 
zwerfvuilopruimacties. Het resultaat is merkbaar: er ligt minder poep.  

Kijk op Facebook van de gemeente Rheden hoe de werkgroep dit heeft aangepakt: 
https://www.facebook.com/gemeenterheden/videos/2039626829582857/ (of op 
Youtube https://youtu.be/pSrpOvgyIFQ). 

Doe mee! Wilt u de uitdaging aangaan om van uw wijk de ‘Schoonste wijk van 
Nederland’ te maken? Meld u dan aan bij één van de bestuursleden van onze 
belangenvereniging. 

Stichting Dorpskerk Spankeren: vlag in top voor de burgemeester! 

Tijdens het afscheid van de burgemeester op zondag 10 december 2017 hing de 
vlag uit! En wel van de kerktoren…een prachtig gezicht! Of iedereen deze heeft 
zien wapperen, is nog maar de vraag. Alle aandacht was erop gericht om ons zo 
veilig mogelijk voort te bewegen. Het afscheid van de burgemeester van het dorp 
Spankeren vond plaats onder extreem winterse omstandigheden…om nooit te 
vergeten! 

Het lijkt zo gewoon om te vlaggen maar vanuit een kerktoren is het toch wel iets 
anders. Dank zij de hulp van twee dorpsgenoten is dat wel gelukt! 

Misschien een mooie herstart van een jarenlange traditie! 
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Toneelgroep Spankeren telt op dit moment al vijfentwintig leden, die allen op de 
één of andere manier actief zijn. De helft van hen staat bijna jaarlijks op de 
planken.  

Op dit moment zijn we met veel plezier druk aan het repeteren voor ons nieuwe 
stuk: “Al de dagen van ons leven”,een komedie van Mirjam Bosveld onder regie 
van Ulli van Duijn. 

Een tipje van de sluier ......... 

Merel en Mark gaan trouwen en hebben hun naaste familie en vrienden 
uitgenodigd op de feestlocatie “het Burchthotel” waar gastvrouw Aafke hen 
ontvangt en bijstaat. Binnen de familie staan de verhoudingen behoorlijk op 
scherp, de onderlinge verstandhouding is ver te zoeken. En dat op de mooiste dag 
van je leven….. Als dan ook nog Cynthia op het feest verschijnt….. Zal alles nog 
goed komen? Babet, de beste vriendin van Merel heeft alles tot in de puntjes 
voorbereid. Maar heeft ze dit kunnen voorzien….? 

We hopen u alvast nieuwsgierig gemaakt te hebben: 9, 10 en 11 maart 2018 is het 
zover, dan spelen wij voor u in het Dorpshuis Spankeren, Loohof 65 te Spankeren 
en hopen wij u op één van de boven genoemde data te mogen ontvangen. 

Wij wensen u en uw dierbaren fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2018! 
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Landgoed IJsselsteyn 

Langs de Zutphensestraatweg in Spankeren ligt een bosje dat bekend staat als het 
‘Kraaienbosje’. In feite is dat het restant van een park, dat oorspronkelijk rondom 
de villa ‘IJsselsteyn’ lag. De villa is in 1846 gebouwd door P.W. Bronkhuijzenn, 
afkomstig uit Leiden  en heette toen ‘Kerkwijck’. 

In 1908 werd mr. C.E. Havelaar eigenaar van dit landgoed. Deze stadsadvocaat 
van Rotterdam ging na zijn pensionering in Spankeren wonen. Samen met een 
aantal inwoners van Spankeren was hij in 1911 medeoprichter van de 
‘Coöperatieve Boerenleenbank Spankeren’, de voorloper van de huidige 

‘Rabobank’. In 1919 kocht W. 
baron van Ittersum het 
landgoed en veranderde de 
naam in ‘IJsselsteyn’. Hij was 
garnizoenscommandant te 
Arnhem. Toen hij werd 
overgeplaatst naar Den Haag 
verkocht hij het landgoed aan 
E.L. baron van Voorst tot 
Voorst. 

In de loop der jaren werden verschillende bouwwerken in het park gebouwd. Bij de 
ingang van het park kwam er een koetshuis. Voorts werden in het midden van het 
park een tuinmanswoning en een theehuis met veranda gebouwd. Bij de 
tuinmanswoning lagen kassen en kweekbakken. Daarvan zijn nu nog overblijfselen 
terug te vinden in het ‘Kraaienbosje’. 

In de oorlog werd de villa gevorderd door de Duitsers. De baron en zijn echtgenote 
hebben tijdelijk hun intrek genomen in hotel ‘De Engel’ in De Steeg. Zij zijn niet 
meer teruggegaan naar ‘IJsselsteyn’. Baron van Voorst tot Voorst is in 1945 in 
Warnsveld overleden.  

In 1946 is de villa, die toen bewoond werd door de familie F. Borst, bij een 
uitslaande brand volledig verwoest. Pas in 1950 zijn de restanten van ‘IJsselsteyn’ 
opgeruimd. De villa is niet herbouwd. Alle bijgebouwen zijn in 1971 gesloopt. 
Eveneens in 1971 is het landgoed opgenomen in het bestemmingsplan 
Industrieterreinen Spankeren. In 1978 heeft de gemeente Rheden het landgoed 
‘IJsselsteyn’ gekocht van de erven Van Voorst tot Voorst. 
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Nieuws van de Buurtbus Spankeren Dieren 
 
Met ingang van 11 december 2017 is de route voor wat betreft Dieren West 
uitgebreid. Wij rijden dan niet meer door de Willem Pijperlaan, maar gaan over de 
Admiraal Helfrichlaan. Ook wordt de Willem de Feschlaan niet meer aangedaan, 
maar rijden wij via de Bernard Zweerslaan. Voor wat betreft de haltes; de halte 
Zilverakkerweg  ter hoogte van de WillemPijperlaan wordt verschoven naar de 
hoek Zilverakkerweg/Admiraal Helfrichlaan. De halte Willem Pijperlaan wordt 
verschoven naar de hoek Eduard van Beinumlaan, terwijl er twee nieuwe haltes 
komen op de hoek Eduard van Beinumlaan/Bernard Zweerslaan en de hoek 
Bernard Zweerslaan/Zilverakkerweg. 
 
Voor wat betreft de route Dieren Noord, worden de haltes op de Geitenbergweg 
i.v.m. verkeerstechnische problemen verschoven. De halte richting Dieren Noord 
komt op de hoek Lindelaan/Geitenbergweg terwijl de halte richting station enkele 
meters verderop komt te staan bij een parkeerinham.  
 
Vanaf 1 januari is het niet meer mogelijk contant te betalen in alle bussen, dus ook 
niet in onze buurtbus. De bussen worden voorzien van een pinautomaat. De 
passagiers ontvangen een vervoersbewijs en een betaalbewijs, deze samen zijn 
dan de ritkaart. Het is vanaf die datum niet meer mogelijk twee maal te reizen op 
een kaartje. 
 
De prijs van de kaart blijft ongewijzigd namelijk € 2,50, kinderen tot 4 jaar rijden 
gratis mee en voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar kunnen kinderkaartjes 
gekocht worden voor € 1,00. Formulieren voor het aanvragen van een OV chip 
kaart zijn in de bus te krijgen. 
 
En dan dit nog; 2017 was voor de buurtbus een topjaar voor wat betreft het aantal 
passagiers, ten opzichte van 2016 is dit met 10% toegenomen tot 9.500 
passagiers. Voor de route Spankeren is de toename zelfs 25% tot 2.650 
passagiers. Een goed resultaat, volgend jaar op naar de 10.000!! 
 
En dan toch ook een minpuntje. Ongetwijfeld is het wel opgemerkt, dat de buurtbus 
al geruime tijd rijdt met een reservebus. Onze eigen bus is voorzien van een 
nieuwe versnellingsbank en heeft nog enkele mankementen. Meerdere malen dit 
jaar hebben wij al een beroep op de reservebus moeten doen, zodat het nog al 
eens voorkomt, dat de bus niet op komt dagen. Deze bus moet namelijk uit 
Nijmegen komen en dat kost uiteraard enige tijd. Wij vragen hiervoor begrip. 
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Agenda 

Januari 

  4 januari Spanso 55+: Nieuwjaarsreceptie voor de leden.  
  7 januari Nieuwjaarsreceptie. 
10 januari Proefles Yoga om 9 uur in het Dorpshuis. 
12 januari Proefles Yoga om 9 uur in het Dorpshuis. 
13 januari Kaarten in het Dorpshuis. 
18 januari Spanso 55+: Informatie over de Stichting Stoer. 
20 januari Darten in het Dorpshuis. 
20 januari Inzameling oud papier. 
20 januari Gifbus 9.45 tot 10.45 Kerkplantsoen. 

Februari 

  1 februari Spanso 55+: Lezing over Apenheul uit Apeldoorn. 
10 februari Kaarten in het Dorpshuis. 
15 februari Spanso 55+: Programma nog niet bekend. 
17 februari Gifbus 9.45 tot 10.45 Kerkplantsoen. 
24 februari Darten in het Dorpshuis. 

Maart 

  1 maart Spanso 55+: Muziek verzorgt door Ben Wissink.  
  3 maart Kaarten in het Dorpshuis. 
  3 maart Inzameling oud papier. 
  9 maart Toneelgroep Spankeren – 20 uur in het Dorpshuis. 
10 maart Toneelgroep Spankeren – 20 uur in het Dorpshuis. 
11 maart Toneelgroep Spankeren – 20 uur in het Dorpshuis. 
15 maart Spanso 55+: Bezoek aan de kaasboerderij in Lievelde. 
17 maart Gifbus 9.45 tot 10.45 Kerkplantsoen. 
24 maart Darten in het Dorpshuis. 
29 maart Spanso 55+: Paasbingo in her Dorpshuis. 
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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 
                                           
 
Overige bestuursleden 
 
Jan Hulsing,                         Overweg 39                  421829     j.hulsing8@upcmail.nl 
Piet Nicolaï,                          Loohof 59                     416442     pietnicolai4@gmail.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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Anno Domini 2018 

mysterieuze maandagen, 

dankbare dinsdagen, 

wonderbare woensdagen, 

dromerige donderdagen, 

vriendelijke vrijdagen 

zorgeloze zaterdagen 

en zinvolle zondagen 

het hele jaar door! 

 

Alle lezers wens ik namens mijn kerkelijke achterban een "goed, beter, best" nieuw 
jaar toe. 

Tot ziens in en om de Petruskerk en/of Boskapel, 
Ds. Quik-Verweij (dominee@quik-verweij.nl)  

 

Meer info,zie website: http://spankeren.protestantsekerk.net (en ook facebook). 


