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NIEUWSBRIEF 10 VOORJAAR 2015
Geachte donateurs, vrijwilligers, sponsoren en andere belangstellenden,
Zoals u in deze tijd van het jaar gewend bent ontvangt u hierbij weer de jaarlijkse nieuwsbrief om u
op de hoogte te brengen van de belangrijkste gebeurtenissen in 2014 en de plannen voor 2015 wat
betreft onze mooie begraafplaats.
2014
- Het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers vond plaats op 14 april; na een gezellige koffiebijeenkomst
kregen we een rondleiding op de Begraafplaats “Ter Navolging” (1786) in het centrum van Tiel ,
waar een paar zeer oude grafstenen te zien zijn; daarna liepen we naar de Joodse Begraafplaats,
waar we eveneens een interessante rondleiding kregen. Het was weer een geslaagde dag.
- Ondanks ons regelmatig bewateren van het nieuwe stuk beukenhaag was een deel van de jonge
beukjes verdroogd; de gemeente heeft de dode boompjes verwijderd en nieuwe aangeplant. We
hopen dat die beter zullen aanslaan.
- Omdat er op de begraafplaats Fangmanweg niet alleen interessante mensen liggen, maar ook
mooie, oude bomen staan, was voor de verandering het thema van de Open Dag op 5 oktober
“Bomen op de begraafplaats”. Met een bomenkaart van de gemeente hebben we een
bomeninventarisatie gemaakt. Er was op deze dag een kleine expositie in het baarhuisje, we gaven
rondleidingen en er was ook een beschreven bomenroute samengesteld die ieder individueel kon
lopen. Het liep niet storm, maar toch was er een veertigtal geïnteresseerden.
- Ook dit jaar is er een aantal reparaties verricht door de steenhouwer en de smid. Bij de kleine
reparaties onder andere: A256/258 Bilders, een sinds jaren ontbrekende hekknop geplaatst; C195
van Kraanen, ketting hersteld; A27/30/33 Fangman, rollaag en hek opgeschoven en pas gemaakt.
Het grafmonument van Vriese A137, met de bijbel en het kruis, vereiste een wat ingrijpender
restauratie: complete demontage en weer stevig in elkaar zetten, door een restaurateur, heeft het
monument weer voor een flink aantal jaren gered.
- Ons informatiebord heeft een nieuwe metalen kast gekregen; deze kast kan geopend worden met
een speciaal sleuteltje, waardoor de binnenkant schoongemaakt kan worden, hetgeen met de oude
kast niet mogelijk was. Het werk is uitgevoerd door onze smid (Sven Lukassen), die ons verraste
met de prettige mededeling dat zij de kosten voor hun rekening namen!
- Van een lid van de familie Vogel (A131/132-A170/171) kregen wij papieren betreffende enkele
familieleden, die op de Fangman begraven zijn. Wij zijn altijd blij met informatie over mensen die op
de begraafplaats Fangmanweg hun laatste rustplaats hebben.
PLANNEN VOOR 2015
- Voor dit jaar hebben we geen reparaties in de planning, begin 2016 gaan we weer kijken wat de
steenhouwer en de smid noodzakelijk vinden. Mocht zich tussentijds een dringende reparatie
voordoen, dan zullen we die natuurlijk laten uitvoeren.
- Op 19 juli 2015 bestaat onze Stichting 15 jaar. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan en
wij denken aan een kleine expositie in het baarhuisje en een interessante lezing in de Kreek in
Oosterbeek. Natuurlijk krijgen onze donateurs, vrijwilligers en verdere relaties te zijner tijd een
uitnodiging.
- Omdat ook wij willen meegaan met de ontwikkelingen op digitaal gebied, zijn wij met hulp van
Joop van Zoelen en Frans Beurskens (Historisch Documentatiecentrum Renkum) bezig met een
mobiele website. Hierdoor zal het mogelijk worden ter plekke met een smartphone beknopte
informatie over de begraafplaats en over begravenen te verkrijgen. Mocht u ook voorouders hebben

die op de Fangman rusten en u wilt ons informatie geven, dan zouden wij dat zeer op prijs stellen.
Als u bezwaar heeft tegen openbaar worden van familiegegevens horen wij dat ook graag van u. Op
de Open Dag van 19 juli zullen wij onze mobiele website presenteren.
VRIJWILLIGERSOCHTENDEN
In 2014 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 2015 hebben we vijf werkochtenden gepland op de donderdag. De data zijn: 26 maart, 7 mei,
18 juni, 16 juli en 10 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 30 april. We gaan naar de Oude Algemene Begraafplaats
(gemeentemonument, uit 1829) te Zeist. We gaan er weer een leuke en gezellige dag van maken.

FINANCIËN
Van onze vaste donateurs mochten wij in
2014 in totaal circa 1400 euro ontvangen.
Door deze donaties zijn wij in staat het werk
te blijven doen.
Alle genereuze gevers heel hartelijk dank!
Wij sluiten hierbij een acceptgiro in voor onze
donateurs en hopen ook in 2015 weer op uw
financiële steun te mogen rekenen.
Bij voorbaat dank!
Mocht u uw donatie voor 2015 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?
Samenstelling van het bestuur:
Voorzitter: Ton Pelkmans 026-3336835.
Secretaris/Penningmeester: Mw. Jone NuisDuring 026-3336578.
Gewoon lid: Mw. Gabriella van der Weijden
026-3333609.

