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NIEUWSBRIEF 5 VOORJAAR 2010 
 
 
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 2009 en de plannen voor 2010  inzake de begraafplaats.  
 
2009 
We zijn met een kraam aanwezig geweest op de Cultuurmarkt tijdens de “Dag van het 
Park” in park Hartenstein. Een Open dag zat er helaas niet in dit jaar, maar als u verder 
leest zult u inzake activiteiten het een en ander aantreffen onder de kop “plannen voor 
2010”. 
 
De voor 2009 voorgenomen werkzaamheden zijn uitgevoerd:  
De steen van het familiegraf Oldenhave (B108/109), die jarenlang  aan stukken heeft 
gelegen onder het zand, is door Meijer Natuursteen samengevoegd en er is een acceptabel 
geheel van gemaakt, zodat de (summiere) tekst weer leesbaar is.  
Het hekwerk van het grote familiegraf Wolterbeek is geschilderd. 
 
Er is dit jaar in samenwerking met Smederij Sven en Meijer Natuursteen een plan opgesteld 
om flink wat onderhoud te plegen. Het gaat om verzakte grondplaten, paaltjes die zijn 
omgevallen, hekwerk dat loshangt, paalkoppen die loszitten/ontbreken, het toegangshek 
dat verveloos is, en dergelijke. Hier hangen natuurlijk twee behoorlijke prijskaartjes aan, 
maar dat dit geen probleem is (wat een luxe!!!), daarover kunt u lezen onder de kop 
“Financiën”. De diverse opdrachten zijn gegeven en het is de bedoeling dat alles vóór begin 
mei klaar is. Gemeente Renkum draagt ook een steentje bij in het onderhoud in de vorm 
van het (laten) schilderen van het buitenhek rechts van de toegangspoort. 
 
Op het originele voetstuk op het graf van Dr. Brevée is door de firma Reszto een bovenkant 
gemaakt in de stijl van de originele vaas, een exacte kopie was niet mogelijk. Wij zijn zeer 
tevreden over het resultaat.  
 
PLANNEN VOOR 2010 
Ook dit jaar zullen wij weer met een kraam aanwezig zijn op de Dag van de poëzie/ 
cultuurmarkt in park Hartenstein, tijdens de Dag van het Park. 
 
In 2010 bestaat de Stichting 10 jaar, en wel op 19/07/10. Wij als bestuur vinden dat we 
hieraan iets moeten doen. We gaan een Open Middag organiseren op zondag 4 juli, met 
rondleidingen, een hapje en een drankje en een tentoonstelling in het baarhuisje. Iedereen 
die, op wat voor manier dan ook, met de begraafplaats te doen heeft zal worden 
uitgenodigd. Mocht u geen uitnodiging ontvangen maar wel belangstelling hebben, dan 
bent u vanaf 13.00u van harte welkom. De burgemeester van Renkum heeft toegezegd 
aanwezig te zijn op die dag. 



 
 
 
VRIJWILLIGERSOCHTENDEN 
In 2009 zijn er drie werkochtenden geweest in april, juni en oktober, waarop weer veel werk 
is verricht en gezellig koffie is gedronken en gepraat. 
In 2010 hebben we drie werkochtenden gepland, en wel op 15 april, 3 juni, 1 juli (extra) 
en 14 oktober (vrijwilligers, willen jullie ze meteen in jullie agenda zetten?). De extra datum 
op 1 juli is in verband met de Open Middag op 4 juli. 
De werkzaamheden zijn bekend: mos weghalen; hekwerken verven; klimop terugsnoeien; 
takken en vogelpoep van grafstenen verwijderen; onkruid en zaailingen van bomen 
weghalen; baarhuisje en banken schoonmaken. Als u nog geen vrijwilliger bent en het u 
aantrekkelijk lijkt om ook mee te komen helpen dan bent u van harte welkom. We beginnen 
om 9.15u op de begraafplaats. Voor koffie, thee, verzekering en gereedschap wordt 
gezorgd. 
 
In oktober zijn we met een groepje vrijwilligers naar Deventer geweest, ter afsluiting van het 
werkseizoen. We hebben een rondleiding gehad over de oude, monumentale begraafplaats 
aan de Diepenveenseweg. Daar is een Stichting werkzaam die te vergelijken is met de 
onze. Het was leerzaam te zien, hoe men daar het onderhoud pleegt: de begraafplaats 
daar heeft een bosachtig karakter (nogal “wild”), onze begraafplaats is parkachtig (“netter”).  
 
FINANCIËN 
In 2009 heeft zich weer een aantal nieuwe donateurs opgegeven, van harte welkom! 
We hebben van de gemeente Renkum voor 2009 een waarderingssubsidie van 225,- euro 
ontvangen. Van onze donateurs mochten wij in 2010 in totaal zo’n 1600 euro ontvangen, 
een mooi bedrag, waarvoor onze hartelijke dank!  Alle beetjes samen helpen ons om het 
werk te blijven doen.  
 
Tot onze grote verrassing ontvingen wij zowel van de Stichting Steunfonds Kruiswerk als 
van de Stichting Oude Glasverzekering Oosterbeek een fijne donatie. De restauratie van de 
vaas Brevée is hiervan bekostigd. 
De prijskaartjes voor het vele reparatiewerk aan grafstenen en hekwerk worden voor het 
grootste deel gedekt door een vorstelijke gift van de Lions Club Renkum Ostrabeke. Na een 
rondleiding over de begraafplaats voor een tiental leden kregen wij dit fantastische bericht 
te horen !  
Wij zijn erg blij met deze extra donaties en zien het als een blijk van waardering voor ons 
werk. We gaan dan ook door op de 10 jaar geleden ingeslagen weg. 
 
Alle genereuze gevers heel hartelijk bedankt. 
 
Wij sluiten hierbij een acceptgiro in voor onze donateurs en hopen ook in 2010 weer op uw 
financiële steun te mogen rekenen. Bij voorbaat hartelijk dank!  Mocht u uw donatie voor 
2010 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? 
Samenstelling van het bestuur: Voorzitter: Iek Risseeuw 026-3333028  
Secretaris/Penningmeester: Mw. Jone Nuis-During 026-3336578 
Gewoon lid: Mw. Gabriella van der Weyden 026-3333609 


