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NIEUWSBRIEF 7 VOORJAAR 2012
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 2011 en de plannen voor 2012 inzake de begraafplaats.
2011
Onze graftrommel - zie Nieuwsbrief 6 - is prachtig gerestaureerd teruggekeerd in het
drenkelingenhuisje en is op de hieronder genoemde Dag van het Park en op onze Open Dag in
oktober te zien geweest.
Het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers vond plaats op 28 april; na een inleiding door mevrouw Mayer
kregen we een rondleiding door de heer Mayer op de Joodse begraafplaats naast Moscowa te
Arnhem. Het was een interessante en gezellige ochtend.
We zijn ook dit jaar met een kraam aanwezig geweest op de Dag van de poëzie/Cultuurmarkt in
park Hartenstein in Oosterbeek, teneinde onze mooie, oude begraafplaats bekendheid te geven.
Het boekje met rondwandeling over de begraafplaats Fangmanweg (te koop voor 1,50 onder
andere in het kastje op de begraafplaats) is door het bestuur grondig herzien en herdrukt door de
gemeentelijke drukkerij.
In de zomer is de wateraansluiting een feit geworden - zie Nieuwsbrief 6. Ons schoonmaakwerk is
hierdoor een stuk gemakkelijker. Eind augustus, tijdens een forse windstoot, spleet een grote Thuja,
halverwege de begraafplaats, in tweeën. Gelukkig was er geen schade aan graven. De boom is
door de gemeente verwijderd, maar leeft voort in een mooi kunstwerk gemaakt door één onzer
vrijwilligers, Meta Vermeulen, die een paar stukken hout mee naar huis had genomen.
Meijer Natuursteen en Smederij Sven hebben weer opdracht gekregen voor diverse reparaties aan
grafstenen en hekwerken. Met substantiële medewerking van gemeente Renkum is de reparatie
van het vervallen muurwerk van het grote familiegraf Wolterbeek door aannemersbedrijf Otten ter
hand genomen. In het voorjaar 2012 zullen alle werkzaamheden klaar zijn.
In het programma “Een ode aan onze doden” van TV Gelderland was in oktober onze begraafplaats
te zien; voorzitter Ton Pelkmans heeft bij het graf van de schilder J.W. Bilders wat verteld over deze
bekende overledene.
Op 9/10 vond een geslaagde Open Dag plaats met rondleidingen en een kleine tentoonstelling in
het drenkelingenhuisje. We zijn hierdoor een paar donateurs rijker geworden.
PLANNEN VOOR 2012
Op de Open Dag van 9/10 kwam een nakomeling van de bekende Renkumse burgemeester Jan
Backer (1790-1872) met het bestuur van gedachten wisselen over het aanpakken van het
familiegraf Backer op de Fangman. De oorspronkelijke grafsteen op deze grafkelder is verdwenen
en vervangen door een lelijke, dikke anonieme betonplaat. Niemand kan ons vertellen wanneer en
door wie deze hier is geplaatst. Een nieuwe hardstenen grafsteen, die bij de andere grafstenen
moet passen en een bescheiden tekst zal krijgen, lijkt ons het beste. Het wordt een gezamenlijk
project van onze Stichting en de Stichting familie Backer, in nauwe samenwerking met gemeente
Renkum.
Als de muur van familiegraf Wolterbeek klaar is zou een tentoonstelling over deze familie in het
drenkelingenhuisje, in samenwerking met Stichting Heemkunde, een leuk project zijn.

VRIJWILLIGERSOCHTENDEN
In 2011 zijn er drie werkochtenden op de donderdag geweest, in april, juni en oktober, alsmede één
op de zaterdag, in juli. Er is weer veel werk verricht en gezellig koffie gedronken en gepraat.
In 2012 hebben we vier werkochtenden gepland op een donderdag en één op een zaterdag, op
verzoek van een enkele nog werkende vrijwilliger. De data zijn: de donderdagen 29 maart, 10 mei,
5 juli en 11 oktober. De extra zaterdag is 8 september. Vrijwilligers, willen jullie ze s.v.p. meteen
in jullie agenda zetten?
De werkzaamheden zijn bekend: mos weghalen; hekwerken schoonmaken en verven; klimop
terugsnoeien; takken en vogelpoep van grafstenen verwijderen; onkruid en zaailingen van bomen
weghalen; drenkelingenhuisje 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.
Het vrijwilligersuitje zal plaatsvinden op een nader te bepalen donderdag in april (waarschijnlijk 12).
Waar we heen gaan is nog niet bekend, maar het bestuur zal er weer een leuke dag van maken.
FINANCIËN
In 2011 heeft zich weer een aantal nieuwe donateurs opgegeven, van harte welkom!
We hebben van de gemeente Renkum voor 2011 een waarderingssubsidie van 225 euro toegekend
gekregen. Van onze vaste donateurs mochten wij in 2011 in totaal zo’n 1600 euro ontvangen, een
mooi bedrag. 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 2012 weer op uw
financiële steun te mogen rekenen. Bij voorbaat hartelijk dank! Mocht u uw donatie voor 2012 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, wilt u dat dan
doorgeven?
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