Stichting Begraafplaats Fangmanweg Oosterbeek
Secretariaat: Nieuwland 24
6862 GC Oosterbeek
tel 026 333 65 78
e-mail: ceesnuis@hetnet.nl

NIEUWSBRIEF 4 VOORJAAR 2009
Geachte donateurs, vrijwilligers, sponsoren en andere belangstellenden,
Hierbij ontvangt u de jaarlijkse nieuwsbrief om u op de hoogte te brengen van de
belangrijkste gebeurtenissen in 2008 en de plannen voor 2009 inzake de
begraafplaats.
2008
Vergeleken met 2007 is 2008 een rustig jaar geweest voor de begraafplaats.
Er heeft een bestuursverandering plaatsgevonden: Jan Hofstede had al een poosje
geleden aangegeven uit het bestuur te willen en Gabriella van der Weijden, één van
onze vrijwilligers, heeft zich gelukkig bereid verklaard om zijn plaats in te nemen. Jan
is niet verloren voor de Begraafplaats, hij zal als vrijwilliger mee blijven helpen en
daar zijn we heel blij mee.
We zijn met een kraam aanwezig geweest op de Cultuurmarkt tijdens de “Dag van
het Park” in park Hartenstein.
De voor 2008 voorgenomen werkzaamheden zijn uitgevoerd:
De verzakte grondplaat van het graf Opzoomer is hersteld; De restauratie van een
slecht deel van de omringende muur van het grote familiegraf Wolterbeek achteraan
op de begraafplaats, heeft plaatsgevonden. De rest van de muur zal in de toekomst
ook aangepakt moeten worden, maar daar is veel geld mee gemoeid. Dit zal dan
t.z.t. moeten gebeuren in samenwerking met de gemeente en met de hulp van
sponsoren.
Het voetstuk van de grote vaas op het graf van Dr. Brevée staat er nog steeds
onveranderd: we hebben nog niemand kunnen vinden die een nieuwe bovenkant kan
maken; we zijn op zoek geweest naar een enigszins gelijkende nieuwe vaas, maar
hebben alleen betonnen en kunststoffen exemplaren gezien, die niet in aanmerking
komen.
VRIJWILLIGERSOCHTENDEN
In 2008 zijn er drie werkochtenden geweest in april, juni en november, waarop weer
veel werk is verricht en gezellig koffie is gedronken en gepraat.
In 2009 hebben we drie werkochtenden gepland, en wel op 16 april, 11 juni en 8
oktober (vrijwilligers, noteer ze meteen in jullie agenda!). Mocht het nodig blijken dan
zullen we een extra werkochtend inlassen.
De werkzaamheden zijn bekend: mos van letters op grafstenen weghalen;
hekwerken verven; klimop terugsnoeien; takken en vogelpoep van grafstenen
verwijderen; onkruid en zaailingen van bomen weghalen; baarhuisje en banken
schoonmaken. Als het u 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,
verzekering en gereedschap wordt gezorgd.

PLANNEN VOOR 2009
We zijn van plan ook dit jaar weer met een kraam aanwezig te zijn op (één of
meerdere) activiteiten in de gemeente.
Achteraan op het kerkhof ligt het familiegraf Oldenhave. De steen op dit graf ligt al
jarenlang aan stukken. Wij hebben Meijer Natuursteen gevraagd de stukken samen
te voegen en er een acceptabel geheel van te maken, zodat de (summiere) tekst
weer leesbaar is.
We blijven zoeken naar een “pottenbakker” die de vaas Brevée zal kunnen
completeren. Kent u iemand die de uitdaging aan zou willen gaan, schroom niet en
laat dat even weten.
Dan zullen we een inventarisatie maken van verzakte en gebroken grondplaten en
andere gebreken die de komende jaren in aanmerking zullen komen voor reparatie.
FINANCIËN
Er hebben zich een paar nieuwe donateurs aangemeld, die wij van harte welkom
heten. Een héél grote verrassing was de gulle gift van een bedrijf, dat anoniem wenst
te blijven, hartelijk dank !
De gemeente Renkum heeft onze Stichting voor 2009 een waarderingssubsidie van
225,- euro toegekend. Van onze donateurs mochten wij in 2008 weer in totaal zo’n
1400 euro ontvangen, waarvoor onze dank! Alle beetjes samen maken het mogelijk
per jaar een paar kleine reparaties uit te laten voeren. Gelukkig zijn de grote
restauraties in de afgelopen jaren uitgevoerd met financiële steun van gemeente en
sponsoren.
Wij sluiten hierbij een acceptgiro in voor onze donateurs en hopen weer op uw
financiële steun te mogen rekenen. Bij voorbaat hartelijk dank! Mocht u uw donatie
voor 2009 al overgemaakt hebben dan kunt u deze acceptgiro als niet gezonden
beschouwen.
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?
Aan het einde van 2009 wordt het donateursbestand opgeschoond: donateurs die
langer dan 3 jaar geen donatie hebben overgemaakt, zullen van de lijst worden
afgevoerd.
Samenstelling van het bestuur
Voorzitter: Iek Risseeuw 026-3333028
Secretaris/Penningmeester: Mw. Jone Nuis-During 026-3336578
Gewoon lid: Mw. Gabriella van der Weijden 026-3333609.

De berijpte begraafplaats in het zonnetje !

