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Geachte donateurs, vrijwilligers, sponsoren, 
Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van de belangrijkste 
gebeurtenissen in 2006 en de plannen voor 2007 voor de begraafplaats. We willen u 
ook inzicht geven in de financiële gang van zaken binnen onze stichting. 

2 0 0 6 
Het jaar heeft in het teken gestaan van de restauratie van het grafmonument van 
Jacob van Lennep.Positief en negatief. Het positieve is dat het hek met fundering er 
na de restauratie door de firma's Van Veelen/Goossens en Sven er prima uitziet. Het 
dikke wortelstelsel, dat deels boven de grond uitsteekt, is door middel van een brug 
in het hek volledig gespaard, zodat de monumentale boom niets te lijden heeft 
gehad. 
De restauratie van de buste van Van Lennep werd een probleem. We kwamen te 
staan voor een bijna onoplosbare moeilijkheid: de gemeente wilde de originele buste 
aan het monument handhaven, terwijl de Rijksdienst Monumentenzorg geen 
kwaliteitsverlies toestond. Wij wilden een kopie aanbrengen en het origineel een 
gepaste plaats geven, bijvoorbeeld in de bibliotheek van Oosterbeek. Zoals altijd is 
er een compromis gevonden: de buste wordt gerestaureerd en ondergaat een 
behandeling in Duitsland, waarbij alle vocht wordt verwijderd en de poriën worden 
opgevuld met een kunsthars. Dat is een nauwkeurig proces dat de nodige tijd 
vraagt.Op deze wijze komt de originele buste weer terug en heeft het weer geen 
kans zijn vernietigend werk te doen. 
Los van deze activiteiten is een aantal grafstenen hersteld en is wat ijzerwerk 
gerepareerd.Dit uit de eigen middelen van de Stichting. 
Bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de begraafplaats is een wandelgidsje 
uitgegeven met gegevens over de monumenten, degenen die begraven liggen en de 
natuur op de begraafplaats.U treft het bij deze brief aan. 
We hebben in september een open dag georganiseerd, waarbij de belangstelling 
maar matig was. Verder is er door de werkgroep een ochtend gewerkt. Het onderhoud 
door Wijkbeheer van de gemeente was zodanig dat aanvullend werk niet nodig was. 
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Dit jaar zal weer in het teken staan van Jacob van Lennep.Op 17 juni om 14.00 uur 
zal het geheel gerestaureerde monument worden gepresenteerd en symbolisch 
worden overgedragen aan de gemeente en de familie van Lennep.Wij willen daar 
ook enige regionale en zo mogelijk landelijke bekendheid aan geven. De"overdracht" 
zal tegelijk met de open dag worden georganiseerd.Tijdens de open dag zal er een 
kleine Van Lennep tentoonstelling zijn en een presentatie van begrafenisattributen 
zoals die vroeger werden gebruikt.Dat laatste wordt verzorgd door de vereniging 
"Terebinth", voor funeraire cultuur.We zouden het prettig vinden als u er ook bij zou 
kunnen zijn. 



Vóór de open dag op 17 juni zal er het een en ander aan de begraafplaats worden 
gedaan.De gemeente zal het asfalt bij de entree vervangen door grind en 
steentjes.De beplanting op de begraafplaats is al deels vervangen. Er zal op de 
paden ook nieuw grind worden opgebracht. 
Verder zal een aantal grafstenen weer worden opgeknapt en zullen er twee hekjes 
worden gerestaureerd. Daarnaast zullen er nog veel hand- en spandiensten door de 
vrijwilligers moeten worden gedaan.(zie onder). 
Een geheel nieuw project wordt de restauratie van de deels in slechte staat 
verkerende muur rond de grafkelder van de fam. VVolterbeek. 

Vrijwilligersochtenden. 
Gelukkig kan de stichting beschikken over een aantal vrijwilligers, die het fijne werk, 
waarvoor geen geld is, wil opknappen. Er zijn er op dit moment ongeveer 15. 
Hieronder staat het werkschema voor 2007. 
19 april schoonmaken baarhuisje aan de buitenkant en binnenkant 

schilderen van het buitenhek/poort 
3 mei verspreiden grond en grind; verwijderen opslag bomen, schilderen hek 
24 mei schilderen poort en hek en ander werk 
14 juni aanvullend onderhoud:vegen zerken, verwijderen eventueel opslag, harken 

van de paden 
Later in het jaar, zo nodig, aanvullend onderhoud. 
Als u het aantrekkelijk lijkt om ook mee te komen helpen, dan bent u van harte 
welkom. We beginnen om 9.30 uur op de begraafplaats.Voor koffie, thee en 
gereedschap wordt gezorgd. 

Financiën. 
In 2006 is ongeveer € 1000 van u ontvangen, waarvoor hartelijke dank. Dit geld is 
bijna in zijn geheel besteed aan de restauratie en reparatie van grafstenen, die 
anders verder uiteen zouden zijn gevallen. 
Bij deze nieuwsbrief vindt u, traditiegetrouw een acceptgiro. We hopen dat u de 
werkzaamheden tot behoud van de begraafplaats wilt steunen. Te meer omdat we 
voor de laatste keer, volgens afspraak, de subsidie van de gemeente zullen 
ontvangen. Als u iemand of een bedrijf kent dat ons wil sponsoren dan houden we 
ons aanbevolen. 
Excuses 
Het kan zijn dat de adressering van deze nieuwsbrief pijnlijke momenten oplevert 
omdat geadresseerde overleden is. We passen onze gegevens zo veel mogelijk aan. 
Voor het ongemak bieden we onze excuses aan. 
Agenda: 
De begraafplaats is altijd open. Nadere informatie bij de bestuursleden van de 
stichting. 
Op 17 juni is van 12.00 tot 16.00 een Open Dag op de begraafplaats. In de 
Heemtuin "de Zomp" worden dan rondleidingen gehouden. Om 14.00 uur zal de 
overdracht plaatsvinden van het monument van Jacob van Lennep. 

Samenstelling van het bestuur: 
Secr/penningmeester, Th.Vermeulen 026 333 78 76 

J.Nuis, 026 333 65 78 
Lid: J.Hofstede, 026 3333321 
Lid: I.Risseeuw, tel 026 3333028 


