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NIEUWSBRIEF 12 VOORJAAR 2017
Geachte donateurs, vrijwilligers, sponsoren en andere belangstellenden,
Zoals ieder jaar ontvangt u hierbij weer de jaarlijkse nieuwsbrief om u op de hoogte te brengen van
de belangrijkste gebeurtenissen in 2016 en de plannen voor 2017 wat betreft onze mooie,
monumentale begraafplaats.
2016
Het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers vond plaats op 14 april; na koffie met gebak kregen we een
rondleiding op de algemene begraafplaats aan de Meipoortwal te Doesburg. Vooral een prachtig
witmarmeren praalgraf met heel apart hekwerk trok onze aandacht. Het was weer een interessant
en leuk uitstapje met mooi weer.
Het gat in de beukenhaag aan de oostkant is netjes afgedicht door het plaatsen van een hekwerk
door de smid. Dit hekwerk is origineel en afkomstig van de afscheiding aan de westkant, waar het
jaren geleden vervangen is door een beukenhaag en dus overbodig was geworden; wij hadden het
opgeslagen staan in het baarhuisje. De kosten voor opknappen en plaatsen heeft gemeente
Renkum op zich genomen.
De smid heeft een aantal reparaties uitgevoerd, en wel aan grafnrs. A30/33, A60, A217 en A 219.
Afgebroken hoekpalen zijn gelast op een tweetal graven. Bij grafnrs. A315, C374, C380, C43 zijn
nieuwe kettingen aangebracht. De oude kettingen waren geheel of gedeeltelijk verdwenen. We
hopen dat na een speciale behandeling (karnemelk) de kettingen er snel oud uit gaan zien door
algengroei.
Het milieuvriendelijke anti-alg middel, dat wij hebben aangeschaft voor de grafstenen, na een
hoopgevend testresultaat, stelt ons niet teleur. Het grootste deel van de stenen is ermee behandeld
en het resultaat is goed. Niet permanent, we zullen moeten blijven spuiten. Ook voor hekwerken
kan het gebruikt worden. De nieuwe kettingen blijven vanzelfsprekend buiten de behandeling.
Op onze website staat nu ook een hoofdstuk over symboliek op grafmonumenten. Dit is
samengesteld voor de Open Monumentendag in september 2016, waarvan het thema “symboliek”
was.
Tegen het einde van 2016 bereikte ons het onverwachte en zeer verdrietige nieuws dat de bouwer
en webmaster van onze website, Frans Beurskens, plotseling op 56-jarige leeftijd was overleden.
Als u onze Nieuwsbrieven heeft gevolgd weet u hoeveel Frans voor ons betekende en dat we hem
erg missen. De website wordt nu ondergebracht bij één van de vrijwilligers, die hem gaat beheren.
PLANNEN VOOR 2017
Veel mensen ergeren zich aan de kap die het grafmonument van Jacob van Lennep beschermt.
Deze is inderdaad oud en beschadigd. Wij zijn bezig met het vinden van een oplossing en bekijken
verschillende mogelijkheden. De bedoeling is alleen ’s winters een afdekking te hebben.
Ook hebben wij het plan om een achttal hekwerken, die aan elkaar grenzen in vak A midden, te
laten schilderen. Die klus is te groot voor onze vrijwilligers. Wij hopen een offerte te kunnen krijgen
die binnen ons budget valt.

Tevens zijn wij bezig om op verzoek van een nakomeling van familie Carst (A155-161) te
onderzoeken of de verminkte engel op dat graf hersteld kan worden. De financiën daarvoor stelt hij
ter beschikking. Het beste lijkt ons van een nieuw ontwerp in de oude stijl een beeldje te laten
maken door een firma die ook de kopie vaas op het graf van dokter Brevée heeft gemaakt.
VRIJWILLIGERSOCHTENDEN
In 2016 zijn er vijf werkochtenden op de donderdag geweest, in april, mei, juni, juli en september.
Met veel enthousiasme hebben de vrijwilligers bergen werk verricht en gezellig koffie gedronken en
gepraat. We willen wel graag de vrijwilligersgroep uitbreiden en zullen daarvoor actief moeten
werven.
Voor 2017 hebben we weer vijf werkochtenden gepland op de donderdagochtend. De data zijn:
30 maart, 4 mei, 29 juni, 27 juli en 28 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 13 april. We gaan naar de begraafplaats van de Heilig Land
Stichting en de katholieke begraafplaats aan de Daalseweg te Nijmegen, waar we een rondleiding
zullen krijgen.
FINANCIËN
We mochten van onze donateurs in totaal ruim 2000 euro ontvangen, waarvoor we weer reparaties
konden en kunnen laten uitvoeren. Het bedrag aan donaties is hoger dan vorige jaren, door een
mooie donatie die we ontvingen inzake het familiegraf Wolterbeek.
De samenwerking met Gemeente Renkum was ook dit jaar weer prima.
Alle genereuze gevers heel hartelijk dank!
Wij sluiten hierbij een acceptgiro in voor onze donateurs en hopen ook in 2017 weer op uw
financiële steun te mogen rekenen. Bij voorbaat dank!
Mocht u uw donatie voor 2017 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: Herman Erinkveld 026-3335672
Secretaris/Penningmeester: Mw. Jone Nuis-During 026-3336578.
Gewoon lid: Mw. Gabriella van der Weijden 026-3333609.

Een boom die een grafsteen “opeet”.

Deze boom is een “ijzervreter”.

