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NIEUWSBRIEF 9  VOORJAAR 2014  
 
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 2013 en de plannen voor 2014 wat betreft de begraafplaats.  
 
 
2013 
-  De ANBI status, die wij sinds 1 januari 2012 hadden, hebben wij helaas moeten opzeggen. 
Nieuwe wetten stellen eisen waarvan wij als bestuur menen dat we daar - als heel kleine stichting - 
niet aan kunnen of willen voldoen. Wij hopen dat onze trouwe donateurs zich hierdoor niet zullen 
laten afschrikken. Mocht dat wel het geval zijn, dan zullen wij een heroverweging maken. Het 
spreekt vanzelf dat onze donateurs te allen tijde inzage kunnen krijgen in onze financiën. Een 
afspraak met de secretaris/penningmeester kan daartoe altijd gemaakt worden. 
 
-  Het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers vond plaats op 11 april; na een gezellige koffiebijeenkomst 
kregen we een rondleiding op het kerkhof achter de NH kerk te Loenen (Gelderland). Daar staat 
nog een aantal houten graf”stenen” en een tiental mooi gerestaureerde graftrommels. We konden 
het kerkje ook nog bezoeken. 
 
-  Op 6 oktober vond de Wolterbeekdag plaats. In onze Nieuwsbrief nr. 8 heeft u over onze plannen 
kunnen lezen. Door een gift van de Oude Glasverzekering Oosterbeek konden wij 2 witte klimrozen 
“Aimée Vibert” aanschaffen om bij het grafmonument (van Cuypers) te planten. Robert Daniël 
Wolterbeek had dit in zijn testament verordend. Ook waren wij in staat met dit geld de witbloeiende, 
bodembedekkende Vinca minor (kleine maagdenpalm) rond het grafmonument aan te planten. De 
gemeente zorgde voor het schoonmaken van de grafsteen en de Stichting Familiegraf Wolterbeek 
(de nakomelingen) financierde het opknappen van de toegangspoort van het familiegraf. Door onze  
vrijwilligers werd het omringende hekwerk geschilderd. Op de open dag was er een kleine expositie 
in het baarhuisje ingericht, er waren gegidste rondleidingen en tot slot hield Joop van Zoelen in de 
“Kreek” een geanimeerde, interessante lezing over de familie Wolterbeek. In de ruimte van het HDR 
was een kleine expositie te bezoeken van familiedocumenten, die een nakomelinge had 
geschonken aan de Stichting voor Heemkunde. Het was een geslaagde middag met mooi weer! 
 
- De gemeente heeft een stuk beukenhaag bijgeplant; een oude, zieke es omgekapt en meteen een 
jonge es teruggeplant; een jonge eik geplant op het grasveld links (vak D) ter vervanging (in de 
toekomst) van de grote eik die jaren geleden door de bliksem is getroffen en die z’n langste tijd 
heeft gehad. 
 
PLANNEN VOOR 2014 
- We gaan in het voorjaar weer een rondje op de Fangman lopen met de smid en met de 
steenhouwer om te bekijken wat voor dringende reparaties er zijn. Het grafmonument Vriese (A137) 
wordt in februari gerestaureerd. 
 
- In het najaar komt er weer een open dag, met de focus op de oude bomen van de Fangman. U 
zult te zijner tijd zoals gewoonlijk een persoonlijke uitnodiging ontvangen als u donateur, vrijwilliger 
of anderszins betrokkene bent. In de pers zal ook het nodige vermeld worden.  
 



 
VRIJWILLIGERSOCHTENDEN 
In 2013 zijn er vijf werkochtenden op de donderdag geweest, in maart, mei, juni, augustus en 
oktober. Er is weer veel werk verricht en gezellig koffie gedronken en gepraat.  
 
Voor 2014 hebben we vijf werkochtenden gepland op de donderdag. De data zijn: 27 maart, 1 mei, 
26 juni, 14 augustus en 2 oktober. 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 24 april. We gaan naar de oude algemene begraafplaats 
(rijksmonument) “Ter Navolging” en de Joodse begraafplaats, beide te Tiel. We gaan er weer een 
leuke en gezellige dag van maken. 
 
 

                                     
 
 
FINANCIËN 
De waarderingssubsidie, die wij elk jaar van 
de gemeente Renkum ontvingen, is helaas 
afgeschaft in verband met de bezuinigingen. 
Van onze vaste donateurs mochten wij in 
2013 in totaal circa 1700 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 2014 weer op uw 
financiële steun te mogen rekenen. Denkt u er 
wel aan uw nieuwe IBAN rekeningnummer te 
gebruiken? Bij voorbaat hartelijk dank!   

 
Mocht u uw donatie voor 2014 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. 


