
 

 
Spankeren, september 2022  
 
 
Beste mensen,  
 
Omdat de culturele activiteiten weer toenemen, is er behoefte aan extra 
kastruimte in de Dorpskerk voor gebruik daarvan door koren, musici, etc. 
Daarom heeft de Stichting Dorpskerk Spankeren een verzoek om deelname aan 
de Rabo ClubSupport 2022 ingediend en dat verzoek is gehonoreerd! 

Rabo ClubSupport 2022 

 
Van 5 t/m 27 september 2022 kunnen de leden van de Rabobank stemmen en 
wel via onderstaande link: 
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht/clubdetail?id=316901 
 
 

 

Open Monumenten Dagen 2022 
De Open Monumenten Dagen worden gehouden op zaterdag 
10 en zondag 11 september 2022. Het landelijke thema is 
Duurzaamheid.  

 
Het Comité Rheden en Rozendaal van de OMD, waar Bas Geerdink sinds najaar 
2021 ook deel van uitmaakt, over het thema van dit jaar: veel monumenten 
hebben in hun rijke historie meerdere functies gehad: ze zijn doorontwikkeld met 
de tijd. Monumenten toekomstbestendig en duurzaam houden; dat is vaak een 
uitdaging. Veel technieken van vroeger beschouwen we nu weer als duurzame 
oplossingen, zoals bijvoorbeeld het werken met leem, rieten daken en 
verschillende isolatietechnieken. Daarnaast hebben we groen erfgoed, zoals 
landgoederen en parken, maar ook kleinere landschapselementen, zoals oude 
heggen en wildwallen. Groen is belangrijk bij de bestrijding van 
klimaatverandering, immers: Duurzaam duurt het langst. Op 10 en 11 september 
zijn er bij monumenten in Rheden en Rozendaal o.a. lezingen, een 
informatiemarkt over verduurzaming en duurzaam beheer.  
 
Dorpskerk Spankeren open: 

- zaterdag 10 september van 10.00 – 17.00 uur 
- zondag 11 september van 12.00 – 17.00 uur. 

 
 

https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport/club-overzicht/clubdetail?id=316901


 
Actie “Ik buurt mee!”  
Het derde Initiatief, ingediend door Stichting Dorpskerk Spankeren, van de Actie 
“Ik buurt mee!” krijgt een vervolg in oktober 2022. Vanaf 21 oktober 2022 
kunnen de cheques van de gemeente Rheden hiervoor online gedoneerd worden.  

 
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 
 
 

Donateursconcert zaterdag 22 oktober 2022 – 20.30 uur 
kerkgebouw Spankeren 
Wij zijn blij dat de band “Move Your Mind” op zaterdag 22 oktober a.s. een 
concert wil verzorgen in het kerkgebouw in Spankeren. Deze band is geen 
onbekende in onze omgeving! Onlangs heeft u misschien nog een optreden 
gezien tijdens het Carolina Festival in Dieren. Dus van harte aanbevolen! 

 
De band verzorgt optredens met rock-, blues-, soul- 
en nederpopcovers en bestaat uit:  
André de Roos (bas, sax en zang), Rens van der 
Veen (drums), Menno Lammers (keyboard), Leo 
Lammers (gitaar en zang) en Robert Kersten 
(leadzang en gitaar). 
 

De entree is gratis voor donateurs en sponsoren; voor belangstellenden bedraagt 
de entreeprijs € 7,50. Het concert begint om 20.30 uur.  
 
Aanmelden voor dit concert kan via het secretariaat:  
info@stichtingdorpskerkspankeren.nl of (06) 110 90 632. 
 
Graag tot ziens! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Bas Geerdink, voorzitter, Ben van Middelkoop, 
Tineke Hamer-Verveer en Bretta van Middelkoop-Slijkhuis 
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