
 

 
 
Spankeren, december 2022  
 
 
Beste mensen,  
 
 
In de maand december was de agenda, net als voor velen van ons, aardig 
volgeboekt met vooral gezellige activiteiten. En dat was het! 
 

Wij kijken terug op een geslaagde en 
gezellige mini-kerstmarkt! Daarvoor was 
veel belangstelling, het mooie optreden van 
Kamerkoor Canzonet, de ontmoeting met 
dorpsgenoten en andere belangstellenden 
en ook tevreden kraamhouders die graag 
volgend jaar weer terugkomen!  
Kortom het was weer de moeite waard om na 
een aantal jaren weer een kerstmarkt te 
kunnen organiseren!   

 
En na de kerstmarkt de succesvolle kerstconcerten!  
Op vrijdagavond 16 december gaf Popkoor RESET! uit 
Dieren een kerstconcert, helemaal uitverkocht, op 
zaterdagavond 17 december het koor Sursum Corda 
uit Ellecom en tenslotte op woensdag 21 december 
een concert van muziekvereniging Wilhelmina uit 
Spankeren.  
 
De concerten werden goed bezocht; enthousiaste reacties bij de bezoekers en 
koorleden. Met onze dank voor de prettige samenwerking!  
Op 16 december jl. werd het kerkgebouw prachtig in kerststijl gebracht door de 
koorleden van RESET! en daarvan heeft Sursum Corda ook weer gebruik kunnen 
maken. Hoe mooi is dat?! 
En tussen de twee concerten door heeft Sportinstuif Gehandicapten Rheden e.o. 
op zaterdagmorgen 17 december genoten van een kerkgebouw in kerstsfeer om 
vervolgens het kerstfeest verder te vieren in De Kerkhorst.  
 

Wij kijken terug op een mooie decembermaand met 
geslaagde activiteiten in het kerkgebouw.  
 
Hartelijk dank voor jullie belangstelling, steun en 
medewerking in het afgelopen jaar! Zonder elkaar lukt het 
niet! 
 



En nu staan wij op de drempel van 2023…een jaar met festiviteiten voor de viering 
van ‘450 jaar Rheden’. Op dit moment zijn alle Spankerense verenigingen en 
stichtingen bezig met de voorbereiding daarvan.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Een inkijkje in het programma:   
op zaterdag 15 april 2023 - het openingsweekend met bevrijdingsrit (aankomst  
Keep Them Rolling – Kerkplantsoen in Spankeren); zondag 16 april 2023 de his-
torische optocht met deelnemers uit de zeven dorpen (Middachterallee). 
En dan op zondag 8 oktober 2023 een dorpsfeest in Spankeren en de afsluiting  
van het jubileumjaar op dinsdag 17 oktober 2023. 

 
En naast de centrale activiteiten in het kader van ‘450 jaar Rheden’ zijn wij bezig 
met de invulling van ons ‘eigen’ programma. In de eerstvolgende uitgave van de 
Nieuwsbrief van 2023 horen jullie daar meer over. 
 
Voor nu wensen wij jullie een goede jaarwisseling! 
 
Graag tot ziens! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Bas Geerdink, voorzitter, Ben van Middelkoop, 
Tineke Hamer-Verveer en Bretta van Middelkoop-Slijkhuis 


