
 

 
Spankeren, juni 2022  
 
 
Beste mensen,  
 
Het is inmiddels al vertrouwd dat eigenlijk alle activiteiten en optredens weer van 
start kunnen gaan!  
En nu moeten de bezoekers nog wennen aan het idee dat het weer mogelijk is! 
 
 

Concert 2 juni 2022 
Om met de activiteiten van juni 2022 te beginnen, op donderdag 2 juni is een 
optreden gepland van de historische popgroep Tandaradei. 
 
Tandaradeinen zijn muzikanten die met elkaar de mooiste melodieën in het 

fraaiste jasje willen stoppen. 

Zij zijn altijd  op zoek naar de grenzen en de 
overeenkomsten van oude en nieuwe muziek. Vanuit 
een historische bron onderzoeken ze wat op oudere 
instrumenten fraai kan klinken en zo ontstaat er een stijl 
die je het beste zou kunnen omschrijven als historische 
pop. 

Populaire liedjes uit de 11e en 14e eeuw staan lijnrecht tegenover muziek uit de 
20e en 21e eeuw. Straatliedjes, wiegenliedje en natuurlijk liefdesliedjes uit 
verschillende tijden zijn in het programma opgenomen. 

De leden van de band hebben allemaal een professionele klassieke muzikale 
achtergrond. Dat is een fraaie jas, maar die kan soms gaan knellen, oud en stoffig 
worden. Dus uit met die jas en alleen nog met je oren en je hart musiceren. Het 
plezier spat er van af en de groep trekt een kar vol met ontroerende, geestige, 
folkloristische luisterliedjes die het hart verwarmen en verblijden. 

In onze zomerserie wordt het publiek meegenomen op een muzikale rondreis 
door Europa met o.a liederen uit de Carmina Burana en cantiga’s van het hof van 
Alfonso del Sabio. Maar ook Eric Satie en Paul McCartney. 

Concert donderdag 2 juni 20:00 uur Petruskerk, Spankeren 

Toegang: voorverkoop € 22,50 | op locatie € 25,- | Studenten/CJP € 15,- | Kinderen tot 12 
jaar gratis. U kunt bij de kassa pinnen of contant afrekenen. 
 

 
 
 



 

Van 2 t/m 6 juni 2022 vindt er weer een ZOOM! 
Kamermuziekfestival plaats. Het Ruysdael 
Kwartet presenteert weer verrassende 
programma’s, bijzondere artiesten en bekende en 
onontdekte muziek op prachtige plaatsen in de 
Veluwezoom. 
 

Fietsrouteconcerten Tweede Pinksterdag 
Tijdens de fietstocht op Tweede Pinksterdag kunt u onder andere ook de 
Petruskerk in Spankeren bezoeken en genieten van een mini-concert.  
Er zijn vier fietsroutes uitgezet. Als u kiest voor fietsroute 3 dan is er om 13.00 
uur een optreden van Pieter Dirksen, klavecimbel, in de Petruskerk. Als u kiest 
voor fietsroute 4, dan is er een optreden om 16.00 uur. 
 
Zie voor meer info: https://www.zoomfestival.nl/vacancies/zoom-op-de-fiets-
2022/ 

 

 
Actie “Ik buurt mee!”  
Een aantal praktische verbeteringen in de directe omgeving van de Petruskerk 

zijn uitgevoerd. Het gaat om fietsaanleunbeugels, een 
ombouw voor de container en een afvalbak.  
Met dank aan de donateurs van de “Ik buurt mee!”-
waardecheques en GroundLevel zijn de verbeteringen 
gerealiseerd!  

 

 
 

Het derde Initiatief, ingediend door Stichting Dorpskerk 

Spankeren, van de Actie “Ik buurt mee!” kan 
hopelijk in het najaar weer een vervolg krijgen. 

 
Omschrijving project  
De begraafplaats bij de Dorpskerk in Spankeren is nog actief in gebruik. Voor 
nabestaanden die bloemen bij de graven plaatsen, willen we op het kerkhof een 
bloemsnijtafel neerzetten. Deze is van staal en het bovenblad heeft twee handige 
gaten om een grafvaas in te zetten bij het opmaken, een beugel voor gieters en 
een vorstbestendige kraan.  
 
Zie daarvoor:  
https://www.ikbuurtmee.nl/activityDetails.php?id=356 
 

 

https://www.zoomfestival.nl/vacancies/zoom-op-de-fiets-2022/
https://www.zoomfestival.nl/vacancies/zoom-op-de-fiets-2022/
https://www.ikbuurtmee.nl/activityDetails.php?id=356


 

 
Jaarrekening 2021 
En tot slot kunnen wij melden dat de jaarrekening 2021 door het bestuur is 
vastgesteld. Het betreft een secretarieel en financieel jaarverslag.  
 
Via onderstaande link kunt u de jaarrekening 2021 inzien: 
http://www.stichtingdorpskerkspankeren.nl/index.php/publicaties-2/jaarverslag/ 
 

 
 

Open Monumenten Dagen 2022 
De Open Monumenten Dagen worden gehouden op 
zaterdag 10 en zondag 11 september 2022. Het 
landelijke thema is Duurzaamheid. In de uitgave van 
september 2022 informeren wij jullie daarover. 
 

 
Voor nu wensen wij jullie een mooie zomer en graag tot ziens! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Bas Geerdink, voorzitter, Ben van Middelkoop, 
Tineke Hamer-Verveer en Bretta van Middelkoop-Slijkhuis 
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