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NIEUWSBRIEF 3 VOORJAAR 2008 
 
Geachte donateurs, vrijwilligers, sponsoren, 
Hierbij de jaarlijkse nieuwsbrief om u op de hoogte te brengen van de belangrijkste 
gebeurtenissen in 2007 en de plannen voor 2008 voor de begraafplaats.  
 
2007 
Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van twee gebeurtenissen, waarvan één 
feestelijke en één verdrietige: de presentatie en symbolische overdracht aan de 
gemeente Renkum en de familie Van Lennep van het prachtig gerestaureerde 
grafmonument van Jacob van Lennep en het overlijden van onze grote stimulator en 
harde werker Theo Vermeulen. 
OPEN DAG EN OVERDRACHT 
Op 17 juni was het dan zover: het was nog even spannend of Jacob’s buste op tijd 
terug zou zijn, maar alles verliep prima volgens schema. Ook was het asfalt bij de 
entree door de gemeente vervangen door grind en stenen en was er nieuw grind op 
de paden aangebracht. Op deze dag was ook heemtuin de Zomp open, alsmede 3 
particuliere tuinen. Een beschreven wandelroute verbond de verschillende 
onderdelen met elkaar. Onder flinke belangstelling en in bijzijn van diverse 
genodigden en de pers vond de overdracht (zie voor details Nieuwsbrief 2 voorjaar 
2007) plaats. Omdat Theo’s gezondheidstoestand hem helaas op de achtergrond 
hield, nam Jan Hofstede op uitstekende wijze de honneurs waar. Door enkele 
genodigden, o.a. Mevrouw Prof. Dr. Marita Mathijsen en leden van de familie Van 
Lennep, werden toespraken gehouden; wethouder Van Uitert sprak waarderende 
woorden jegens de stichting. In het baarhuisje was een kleine tentoonstelling over 
het werk van onze stichting, over Jacob van Lennep in de vorm van een tafel met 
boeken van zijn hand, en van vereniging “Terebinth” voor funeraire cultuur over 
diverse begrafenisattributen. De middag werd afgesloten met een drankje in de tuin 
van Jan en Sandra, naast de begraafplaats. We kunnen met z’n allen terugkijken op 
een geslaagde dag. Met dank aan allen die hieraan meegewerkt hebben, vrijwilligers, 
gemeente, donateurs, sponsoren, genodigden en alle anderen. 
Gelukkig heeft Theo deze dag, waarvoor hij zo enorm veel werk heeft verricht, nog 
mogen meemaken.  Daarna  heeft de akelige ziekte, waartegen hij jarenlang zo 
moedig heeft gestreden, het definitief van hem gewonnen. We missen hem heel erg! 
WAT ER VERDER NOG GEBEURDE 
Het boekje met wandeling over de begraafplaats is herdrukt door de gemeente en 
weer te koop voor 1 euro/stuk. Ook is er een nieuwe “kennismakings”folder uit- 
gekomen voor werving van donateurs en vrijwilligers, verkrijgbaar bij het secretariaat. 
De nieuwe kunststof kap, die het monument van Van Lennep ’s winters moet 
beschermen, is op het graf geplaatst. Er zijn weer 2 graven opgeknapt door de smid: 
het door een vallende tak flink beschadigde hek van het graf schuin tegenover Jacob 
van Lennep, en het ontbrekende stuk hekwerk van het graf Bilders. 
We hebben 5 werkochtenden gehad, te weten 19/4, 3/5, 24/5, 14/6 en 15/11, tijdens 
welke er weer veel werk verricht werd.Tijdens de laatste werkochtend hebben we 
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met toestemming van de gemeente Renkum op onze begraafplaats een zuil-eik 
geplant ter nagedachtenis aan onze vriend Theo, die daar zoveel stappen en 
activiteiten heeft liggen. 
Daar de achterkant van het baarhuisje is schoongemaakt, kan dit dienen als 
opslagplaats voor ons gereedschap etc. De voorkant mag door ons en door Stg. 
Heemkunde gebruikt worden voor b.v. tentoonstellingen. 
 
2008 
Op het graf van Dr. Brevée heeft ooit een grote siervaas gestaan; deze is verdwenen 
en het voetstuk is nog over. We gaan bekijken of we een dergelijke vaas (we hebben 
een foto) kunnen laten namaken. Verder zijn er wat verzakte en gebroken grond-
platen die in de loop van de komende jaren vervangen moeten worden.  
Omdat de familie afstand heeft gedaan van de grafrechten, kan de restauratie 
plaatsvinden van de omringende muur van het grote familiegraf Wolterbeek 
achteraan op de begraafplaats. Door de afstandverklaring kunnen er geen 
bijzettingen meer verricht worden, waardoor kans op beschadiging (i.v.m. lichten van 
de grote dekplaat) tot het verleden behoort. De aannemer zal binnenkort beginnen. 
De kosten voor de restauratie van de muur, reeds in 2007 begroot, worden nog door 
de gemeente gedragen. 
 
VRIJWILLIGERSOCHTENDEN 
Er komt weer een viertal werkochtenden, we beginnen weer in het voorjaar met 
werkzaamheden zoals: mos van letters weghalen, zodat de tekst op stenen weer 
leesbaar wordt; hek bijverven; klimop terugsnoeien; takken en vogelpoep van 
grafstenen verwijderen; onkruid en zaailingen van bomen weghalen; baarhuisje en 
banken schoonmaken. Als u het aantrekkelijk lijkt om ook mee te komen helpen dan 
bent u van harte welkom. We beginnen om 9.30u op de begraafplaats. Voor koffie, 
thee en gereedschap wordt gezorgd. 
 
FINANCIËN 
Van onze donateurs mochten wij in 2007 weer in totaal zo’n 1200 euro ontvangen, 
waarvoor hartelijk dank! De financiering van de restauratie van het monument van 
Van Lennep, een aanzienlijk bedrag, is geschied door gemeente Renkum en een 
flink aantal sponsoren die wij hadden aangeschreven. Kleinere werkzaamheden zijn 
door de stichting zelf betaald. Helaas is de subsidie voor groot onderhoud, die wij 
een aantal jaren van gemeente Renkum ontvingen, volgens afspraak stopgezet per 
01-01-2008. Wel kan de gemeente (op aanvraag) een bescheiden waarderings-
subsidie toekennen en incidenteel een activiteitensubsidie. De grote restauraties 
worden dit jaar afgerond en er blijven dan kleine klussen over die we uit eigen kas 
zullen moeten betalen. Gelukkig hebben we onze trouwe donateurs: wij sluiten hierbij 
een acceptgiro in en hopen weer op uw financiële steun te mogen rekenen. Bij 
voorbaat hartelijk dank!  
  
ADMINISTRATIE 
Ons donateursbestand is niet up to date te houden als het secretariaat geen 
wijzigingen van u doorkrijgt. Wilt u hieraan denken a.u.b.? Ook als u geen donateur 
meer wilt zijn, wil u dat dan doorgeven? 
Samenstelling van het bestuur 
Secr./Penningmeester: Mw. Jone Nuis-During 026-3336578 
Leden: Jan Hofstede 026-3333321 en Iek Risseeuw 026-3333028 


