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NIEUWSBRIEF 8  VOORJAAR 2013  
 
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 2012 en de plannen voor 2013 inzake de begraafplaats.  
 
2012 
-  Sinds 1 januari 2012 hebben wij de officiële ANBI status. Dat betekent dat onze stichting 
vrijgesteld is van schenkingsbelasting en erfbelasting. Voor onze donateurs is van belang dat giften, 
aan onze stichting gedaan, aftrekbaar zijn bij de inkomstenbelasting. ANBI betekent: Algemeen Nut 
Beogende Instelling.   
-  Het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers vond plaats op 12 april; op de mooie,oude begraafplaats 
aan de Reinaldstraat te Velp kregen  we een rondleiding, en daarna gingen we naar de 
begraafplaats te Dieren. Op beide liggen enige bekende overledenen. De manier van onderhoud 
van beide dodenakkers verschilt als dag en nacht. Het was een interessante en gezellige ochtend. 
-  Twee van onze vrijwilligers, Iek Risseeuw en Jaap Slok, werden geheel verdiend Koninklijk 
onderscheiden in de Orde van Oranje Nassau. 
-  Er is een zeer grote tak afgebroken van de treurbeuk op het graf van Jacob van Lennep; hierdoor 
is een grote wond geslagen en dit kan beschouwd worden als het begin van het einde van deze 
oude reus. We hopen natuurlijk dat hij het nog een tijdje uithoudt. 
-  Door smederij Sven zijn diverse hekwerken gerepareerd (grafnrs. A103, A178/179, A279, B87/89, 
B82, B92, C72 en C234). Meyer Natuursteen heeft ook een reparatie verricht (C401) en moet dat 
nog doen aan C121 (wacht op goed weer). 
-  De grootste en duurste reparatie was het familiegraf Backer (A1/2/4/5), helemaal achteraan links. 
In de vorige Nieuwsbrief heeft u bij “Plannen” kunnen lezen, dat wij dit graf samen met de Stg. 
Familie Backer zouden gaan opknappen. Het is een groot project geworden, waarvoor we 
medewerking van de gemeente kregen en we subsidiënten hebben aangeschreven voor de 
broodnodige financiën. Door de genereuze schenkingen van de Stichting A.C. van Deventer en de 
Oude Glasverzekering Oosterbeek, samen met bijdragen van de Stichting Familie Backer en onze 
eigen Stichting, hebben we dit plan kunnen realiseren. Meyer Natuursteen kreeg opdracht voor de 
reparatie van de beschadigde roef, de levering van een mooie, nieuwe Belgisch hardstenen 
grafzerk met het opschrift “FAMILIE BACKER”, en het metselen van het omringende, lage, 
bakstenen muurtje. Tussen roef en muurtje is door de gemeente grind aangebracht. Het graf is nu 
weer herkenbaar en ziet er zeer verzorgd uit, een groot verschil met de oude situatie! 
-  Op onze Open Dag op 13 oktober is - in de stromende regen - het geheel onthuld door Erik 
Backer van Ommeren, nakomeling van Johannes Backer sr. In het baarhuisje was een kleine 
expositie ingericht, die zich kon verheugen in redelijk wat belangstelling. Daarna begaven de 
aanwezigen zich naar de Kreek, een ontmoetingsruimte in de Oosterbeekse Weverstraat, waar de 
heer Cor Kooi één en ander vertelde en liet zien over Backer sr. als suiker- en stroopfabrikant, en 
Erik Backer van Ommeren zijn stamboom toelichtte. Het was een zeer geslaagde middag. 
 
PLANNEN VOOR 2013 
De omringende muur van het grote familiegraf Wolterbeek is nu gerestaureerd, met geldelijke 
ondersteuning van de gemeente en onze stichting. De Stichting voor Heemkunde heeft van een 
nakomelinge van deze familie een schat aan familiedocumenten geschonken gekregen, en zo is het 
plan gerezen om gezamenlijk een Wolterbeekdag te organiseren. Bij die documenten bevinden zich 
ook instructies van Robert Daniël Wolterbeek, die de grote grafkelder heeft laten aanleggen en 
daarvoor een stuk grond achteraan op de begraafplaats kocht, over de beplanting van zijn stukje 



begraafplaats. Wij gaan deze documenten bestuderen om te zien of het mogelijk is enige van die 
beplantingsinstructies weer uit te voeren, natuurlijk in overleg met de gemeente. 
-  Wij denken aan een concept à la Backerdag: een open dag op zondag 29 september 2013, met 
een kleine expositie in het baarhuisje - o.a. over de restauratie - en een bezoek aan het Wolterbeek 
familiegraf. Aansluitend een lezing in de Kreek over de familie Wolterbeek (die het voormalige 
landgoed Valkenburg te Oosterbeek in bezit had), verzorgd door iemand van Heemkunde. Een 
expositie van de interessante familiedocumenten zal door Heemkunde verzorgd worden.  
-  U ziet, een mooi plan. U zult te zijner tijd een persoonlijke uitnodiging ontvangen als u donateur, 
vrijwilliger of anderszins betrokkene bent. In de pers zal ook het nodige vermeld worden.  
 
VRIJWILLIGERSOCHTENDEN 
In 2012 zijn er vier werkochtenden op de donderdag geweest, in maart, mei, juli en oktober, 
alsmede één op de zaterdag, in september. Er is weer veel werk verricht en gezellig koffie 
gedronken en gepraat. Omdat de belangstelling om te werken op de zaterdag miniem is, hebben we 
besloten dit experiment niet voort te zetten. 
 
Voor 2013 hebben we vijf werkochtenden gepland op een donderdag. De data zijn: de 
donderdagen 28 maart, 2 mei, 20 juni, 29 augustus en 26 september. Vrijwilligers, willen jullie 
ze s.v.p. meteen in jullie agenda zetten? 
De werkzaamheden zijn bekend: mos weghalen; hekwerken schoonmaken en vooral 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. We gaan naar de 
oude NH begraafplaats te Loenen, waar nog mooi gerestaureerde graftrommels op een tiental 
graven staan en waar houten grafplanken aanwezig zijn. We gaan er weer een leuke en 
interessante dag van maken.  
 
 
FINANCIËN 
We hebben van de gemeente Renkum voor 
2012 een waarderingssubsidie van 225 euro 
toegekend gekregen. Van onze vaste 
donateurs mochten wij in 2012 in totaal zo’n 
1500 euro ontvangen, een mooi bedrag. Door 
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 2013 weer op uw 
financiële steun te mogen rekenen. Bij 
voorbaat hartelijk dank!  Mocht u uw donatie 
voor 2013 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? Bij voorbaat dank. 
 
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. 
 
 

 


