
 

 
 
Spankeren, maart 2023  
 
Beste mensen,  
 

Na een feestelijke decembermaand 
werden de concerten en voorstellingen in 
januari voortgezet met het programma 
van RhederArt. Na een gezamenlijk 
bestuurlijk overleg werd het eerste 
concert gehouden op 28 januari 2023 en 
wel met een optreden van Katell. Een 
succesvolle doorstart voor RhederArt en 

een ook een mooi begin voor ons als bestuur in het nieuwe jaar!  
 
Net als RhederArt verheugen wij ons op het theaterweekend van 18 en 19 
maart. In dat weekend is er in de 
Spankerense Dorpskerk op zaterdag-
avond een cabaretvoorstelling van 
Femke Vernij (bekend van De Meiden 
van Los) en op zondagmiddag een 
concert van Los Hermanos Martinez y 
Morelo (jazz en flamenco). Voor verdere 
informatie en reservering: RhederArt 
https://rhederart.nl/programma/ 
 

 

Op vrijdagavond 24 maart treedt Jazzband Ben Martin op in de 
Dorpskerk in Spankeren. Aanvang 20.00 uur. Gratis entree.  

Ben Martin is de naam van een 
jazzband uit Dieren en omgeving. Een 
bigband is het (nog) niet helemaal, 
maar de bezetting mag er desondanks 
zijn: een drie man tellende ritmesectie 
(drums, bas, piano), een zangeres, een 
trompettiste, een tromboniste twee 
altsaxofonisten, twee tenoristen, en een 
baritonsaxofonist.    
Bandleider en topsaxofonist Miguel 

Martinez heeft met de enthousiaste musici een behoorlijk repertoire opgebouwd. 
De band heeft inmiddels op tal van podia succesvolle optredens afgeleverd. Op 
het repertoire staan stukken van onder anderen Duke Ellington, Herbie Hancock, 
Thelonious Monk, Sonny Rollins en Charlie Parker. Ook latinjazz wordt niet 
geschuwd. De bandleden genieten van samen musiceren en kijken altijd enorm 
uit naar optredens. 

https://rhederart.nl/programma/


Vanwaar ‘Ben Martin’? De naam van de band is een eerbetoon aan een 
legendarische Amerikaanse saxofonist wiens naam in de vergetelheid dreigt te 
raken. Ten onrechte, want Ben Martin leeft! Kom maar luisteren…  

 
450 jaar Rheden   

 
Het Spankerense voorbereidingscomité ‘450 jaar 
Rheden’ heeft de afgelopen maanden een aantal 
keren vergaderd en nagedacht over de invulling van 
de festiviteiten rondom ‘450 jaar Rheden’ in 
Spankeren. 
Het programma staat nu in de steigers!  
 

Programma: 
De festiviteiten beginnen op zaterdag 15 april 2023 met de bevrijdingsrit van  
Keep Them Rolling door de gemeente Rheden. Na een feestelijke en muzikale 

ontvangst door muziekvereniging Wilhelmina rijdt Keep 
Them Rolling via de Kanaalburg het dorp Spankeren 
binnen. De tocht eindigt op het Kerkplantsoen. De 
dorpsbewoners wordt gevraagd om de Nederlandse vlag uit 
te hangen! 
De burgemeester Carol van Eert, die ook meerijdt in de 
stoet, zal de bezoekers toespreken. Er is muziek en voor de 
kinderen worden er Oudhollandse spelen georganiseerd.    
In het kerkgebouw staat een gedekte V-table en wordt een 
expositie gehouden met foto’s 
van de bevrijding. Onder het 
genot van een glaasje 

oranjebitter kunt u een bijzondere PowerPointpresen-
tatie bekijken met als thema “75 jaar bevrijding 
Spankeren”. Leerlingen van de Pr. Margrietschool 
hebben dorpsgenoten geïnterviewd over hun 
ervaringen in de WOII en de bevrijding.  

Op zondag 16 april 2023 start de historische optocht om 11.00 uur in de 
Middachter Allee in De Steeg met deelnemers uit de zeven dorpen. Daarna 
vertrekt de stoet gezamenlijk richting het feestterrein in Ellecom. 

En dan op zondag 17 september 2023 (let op: nieuwe datum!) een 
dorpsfeest in Spankeren. Het dorpsfeest begint om 11.00 uur met fietspuzzelrit, 
een lunch met dorpsgenoten, muzikale optredens, etc. Kortom een echt 
dorpsfeest dat om 17.00 uur wordt afgesloten. 

 
Graag tot ziens bij een van activiteiten in de komende maanden! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Bas Geerdink, voorzitter, Ben van Middelkoop, 
Tineke Hamer-Verveer en Bretta van Middelkoop-Slijkhuis 


