
SSttiicchhttiinngg  BBeeggrraaaaffppllaaaattss  FFaannggmmaannwweegg  OOoosstteerrbbeeeekk  
 

Secretariaat: Nieuwland 24, 6862 GC Oosterbeek 
Tel. 026 333 65 78   E-mail: begraafplaatsfangmanweg@gmail.com 

 
 
NIEUWSBRIEF 6 VOORJAAR 2011 
 
 
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 2010 en de plannen voor 2011 inzake de begraafplaats.  
 
2010 
We zijn weer met een kraam aanwezig geweest op de Dag van de poëzie/Cultuurmarkt in park 
Hartenstein;  jammer genoeg regende en waaide het de hele dag. 
 
De voor 2010 voorgenomen werkzaamheden aan grafstenen en hekwerken waren in juni klaar, ruim 
vóór de open middag. Zoals in nieuwsbrief 5 is vermeld konden deze reparaties uitgevoerd worden 
dankzij giften van diverse organisaties en gemeente Renkum.  
De open middag op 4 juli, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van onze stichting, was een 
succes. Het was prachtig weer. Na de toespraken van burgemeester Jean Paul Gebben en onze 
scheidende voorzitter Iek Risseeuw, genoten zo’n 150 bezoekers  van de tentoonstelling, de 
rondleidingen en het onderlinge contact. Dit alles met een drankje en een knabbeltje.  
Een mooi cadeau ter gelegenheid van ons jubileum zorgt voor de vervulling van een grote wens: de 
aanleg van een waterpunt op de begraafplaats, zodat de vrijwilligers op de werkochtenden niet 
meer hoeven te sjouwen met emmers water. De gemeente Renkum, bij monde van de heer Erwin 
Vink, heeft ons dit toegezegd. Jarenlang werd water getapt bij de altijd welwillende buurman, oud-
bestuurslid Jan Hofstede. Dit voorjaar moet de aanleg een feit worden. 
 
We mochten bij de gemeente ons groenvoorstel indienen: minder spuiten, minder maaien; het 
onderhoud van een stukje links achteraan (waar we voorjaarsbloeiers hebben geplant) en de 
taxushaag van Wolterbeek worden voortaan door onze vrijwilligers gedaan.  
In de officiële naam van de begraafplaats is door de gemeente “algemene” veranderd in 
“gemeentelijke”. 
 
Iek Risseeuw, sinds de oprichting bestuurslid van de stichting, gaf al geruime tijd geleden aan dat 
hij zijn bestuursfunctie wilde neerleggen. We waren zo gelukkig Ton Pelkmans bereid te vinden om 
als voorzitter in ons bestuur plaats te nemen. Hieronder stelt Ton zich kort aan u voor. 
 
DE NIEUWE VOORZITTER 
Begraafplaatsen hebben mij altijd al gefascineerd. In 1976 heb ik mijn eerste foto’s op de 
begraafplaats Fangmanweg gemaakt. Toen Jone vertelde dat Iek Risseeuw het stokje wilde 
overdragen, leek mij dat een gelegenheid om me dienstbaar te gaan maken voor de prachtige 
begraafplaats, waar ook een stuk Oosterbeekse geschiedenis bewaard wordt. Ik ben vóór mijn 
pensionering werkzaam geweest als socioloog-onderzoeker en senior-onderzoeker aan de 
Radboud Universiteit te Nijmegen. Dicht bij de zorg voor deze begraafplaats ligt mijn betrokkenheid 
bij Museum Veluwezoom. Verschillende kunstenaars liggen aan de Fangmanweg begraven, zoals 
Claas Meiners, Xeno Münninghoff, Johannes Warnardus Bilders en Marie Bilders-van Bosse. Over 
deze kunstenares heb ik samen met Ingelies Vermeulen een biografie geschreven. Dat ik me ook 
met bestuurskundige aspecten heb beziggehouden is wellicht nuttig in het overleg met de 
gemeente.  



De participatie van burgers in de gemeentelijke zorg voor monumenten en leefomgeving heeft een 
grote toekomst. Ik vind het een eer om daar samen met de bestuursleden en de vrijwilligers aan bij 
te dragen.           
 
PLANNEN VOOR 2011 
Ook dit jaar zijn wij voornemens met een kraam aanwezig zijn op de Dag van de poëzie/ 
cultuurmarkt in park Hartenstein. We hopen dan weer op een plek naast de Stichting Heemkunde, 
met wie wij een prettig contact onderhouden. 
Van deze zelfde stichting kregen wij een oude graftrommel ten geschenke. Graftrommels zijn een 
bijzondere funeraire traditie: zinken of ijzeren trommels voorzien van een glasplaat in de deksel, met 
binnenin een krans, foto’s of bloemen. Ze stonden op of bij de grafstenen. Veel van deze oude 
graftrommels zijn weggegooid vanwege hun slechte staat of omdat ze in de weg stonden. In het tv-
programma “Ode aan de doden” van Omroep Gelderland werd een restaurateur van graftrommels 
genoemd en deze man gaat onze graftrommel restaureren. De eerste contacten zijn gelegd. Bij 
toekomstige open dagen zal deze aanwinst in het drenkelingenhuisje getoond worden.  
 
VRIJWILLIGERSOCHTENDEN 
Onze werkgroep is weer een paar leden rijker: welkom bij de club! In 2010 zijn er vier 
werkochtenden geweest in april, juni, juli en oktober, waarop weer veel werk is verricht en gezellig 
koffie is gedronken en gepraat. 
In 2011 hebben we drie werkochtenden gepland op een donderdag en twee op een zaterdag, op 
verzoek van enkele nog werkende vrijwilligers. De data zijn: de donderdagen 14 april, 9 juni, en 6 
oktober. De extra zaterdagen zijn 14/5 en 30/7; deze laatste gaan alleen door bij voldoende 
belangstelling. Vrijwilligers, willen jullie ze meteen in jullie agenda zetten? 
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 november zijn we met een groepje vrijwilligers naar begraafplaats Moscowa geweest, ter 
afsluiting van het werkseizoen. We hebben een interessante rondleiding gehad van een bijzonder 
enthousiaste gids, over het oude deel van Moscowa, waar mooie grafmonumenten staan. Het was 
guur weer, dus hebben we besloten het uitje voortaan in het voorjaar te organiseren, in de hoop op 
wat aangenamer weer. 
 
FINANCIËN 
In 2010 heeft zich weer een aantal nieuwe donateurs opgegeven, van harte welkom! 
We hebben van de gemeente Renkum voor 2010 een waarderingssubsidie van 225 euro toegekend 
gekregen. Van onze vaste donateurs mochten wij in 2010 in totaal zo’n 1500 euro ontvangen, een 
mooi bedrag. Van de stichting A.C. van Deventer ontvingen wij een jubileumcadeau: 500 euro. Door 
al deze donaties zijn wij in staat het werk te blijven doen.  
 
Alle genereuze gevers heel hartelijk bedankt. 
 
Wij sluiten hierbij een acceptgiro in voor onze donateurs en hopen ook in 2011 weer op uw 
financiële steun te mogen rekenen. Bij voorbaat hartelijk dank!  Mocht u uw donatie voor 2011 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: Ton Pelkmans 026-3336835. Secretaris/Penningmeester: Mw. Jone Nuis-During 026-
3336578.Gewoon lid: Mw. Gabriella van der Weijden 026-3333609. 


