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NIEUWSBRIEF 11  VOORJAAR 2016  
 
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 2015 en de plannen voor 2016 wat betreft de monumentale 
begraafplaats.  
 
2015 
-  Het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers vond plaats op 30 april; na koffie met gebak kregen we een 
rondleiding op de Oude Algemene Begraafplaats aan de Bergweg te Zeist (daterend van 1830); 
zoals elk jaar was het weer een interessant en leuk uitstapje. 
 
- Onze voorzitter Ton Pelkmans nam na 5 jaar afscheid van het bestuur en droeg de voorzitters-
hamer over aan Herman Erinkveld. Wij hebben inmiddels met Herman net zo’n prettige 
samenwerking als we met Ton hebben gehad. Ook hebben we sinds dit jaar een “technische man” 
in de persoon van Goke Hendriks, die zich bezighoudt met  eenvoudige reparaties. 
 
- Op 19 juli vierden wij het 15-jarig jubileum van onze Stichting. Er was een expositie in het 
baarhuisje over ons werk in de afgelopen 15 jaar: met de nadruk op foto’s van reparaties/ 
restauraties en van de vrijwilligers in actie. Er waren een paar rondleidingen en in De Kreek werd 
door Ad de la Mar een interessante en vrolijke lezing over het grafmonument door de eeuwen heen 
gehouden. Vóór de lezing werd door Frans Beurskens (de maker) de nieuwe mobiele website van 
de Fangman, die inmiddels in ontwikkeling was, gepresenteerd. Ook werd een speciale 
jubileumbrochure uitgedeeld. Het was een geslaagde, maar helaas natte dag met op de 
begraafplaats een dertigtal bezoekers (waaronder wethouder E. Heinrich) en bij de lezing een 
vijftigtal aanwezigen.  
 

              
 
Vlnr: oud-voorzitters Ton Pelkmans en Iek Risseeuw, de 2e        Geïnteresseerden tijdens een van de natte rondleidingen 
en de 1e, en de huidige - 3e - voorzitter Herman Erinkveld        op de jubileum open dag 
Foto: Narda Schilt            Foto: Narda Schilt 
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- Al onze pogingen om het nieuwe stukje beukenhaag in leven te houden zijn helaas mislukt: 
lichtgebrek onder een grote conifeer en dito beuk hebben de jonge beukjes de nek omgedraaid. Nu 
hopen we dat de begroeiing bij de buren flink opschiet en zo het gat in de haag aan het oog wordt 
onttrokken. 
 
- Onze trouwe vrijwilliger Piet Dolman is helaas in oktober, na een kort ziekbed, op 82-jarige leeftijd 
overleden; wij hebben de crematie plechtigheid bijgewoond. Piet was op de werkochtenden 
aanwezig als een “stille kracht”, geen uitbundig type, altijd vriendelijk en opgewekt. Hij had altijd zijn 
eigen krukje mee, want hij werkte graag zittend. Bij de vrijwilligersuitjes was hij ieder jaar aanwezig. 
Wij zullen zijn sympathieke verschijning missen! 
 
- Van een lid van de familie Vogel (A131/132-A170/171) kregen wij wederom papieren en foto’s 
betreffende enkele familieleden, die op de Fangman begraven zijn. De gegevens zijn verwerkt in het 
hoofdstuk “Graven met een verhaal” op onze website. 
  
- Dit jaar zijn er geen reparaties verricht door steenhouwer en smid; Goke, onze technische man, 
heeft een kleine steen, die in stukken was, weer aaneengevoegd. Ook zal hij zich ontfermen over 
een viertal nestkastjes die in goede of krakkemikkige staat aan diverse bomen hangen. 
 
 
PLANNEN VOOR 2016 
- Voor dit jaar hebben wij verschillende reparaties in de planning, uit te voeren door Smederij Sven. 
Bij 2 graven worden afgebroken hoekpalen (A30/33 en A60) en een paalkop hersteld (A30/33). Bij 
een viertal graven worden losse hekvakken vastgelast (o.a. A217 en A 219). En bij 4 graven (A315, 
C374, C380, C43) waar de kettingen geheel of gedeeltelijk ontbreken, worden nieuwe kettingen 
aangebracht. We hadden het liefst oude kettingen willen hebben, maar daar is niet aan te komen. 
 
- Joop van Zoelen en Frans Beurskens (Historisch Documentatiecentrum Renkum) houden zich ook 
dit jaar weer bezig met de vervolmaking van onze mobiele website. Door middel van een QRcode 
op het bord bij de ingang van de begraafplaats en in het kastje bij het infobord op de begraafplaats, 
is het mogelijk ter plekke met een smartphone 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. Wij hebben al van een paar nabestaanden 
uitgebreide informatie gehad, waar wij zeer blij mee zijn, maar meer informatie, liefst met foto, is 
heel welkom. Om u een voorbeeld te geven van “Graven met een verhaal” vind u op pagina 3 van 
deze nieuwsbrief een voorbeeld van zo’n “verhaal”. 
 
- Dit jaar wordt er geen Open Dag georganiseerd, maar u bent altijd welkom op de begraafplaats, 
het toegangshek is niet op slot. Mocht u behoefte hebben aan een rondleiding of anderszins 
informatie wensen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen, wij zijn gaarne bereid u te helpen. 
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VRIJWILLIGERSOCHTENDEN 
In 2015 zijn er vijf werkochtenden op de donderdag geweest, in maart, mei, juni, juli en september. 
Met veel enthousiasme hebben de vrijwilligers een berg werk verricht en gezellig koffie gedronken 
en gepraat.  
 
Voor 2016 hebben we weer vijf werkochtenden gepland op de donderdagochtend. De data zijn: 
7 april, 12 mei, 30 juni, 28 juli en 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 14 april. We gaan naar de Oude Algemene Begraafplaats te 
Doesburg (uit 1829), waarvan het voorste deel rijksmonument is. We gaan er weer een leuke en 
gezellige dag van maken. 
 
 
FINANCIËN 
In dit jubileumjaar mochten wij van onze vaste donateurs in totaal ruim 1500 euro ontvangen, dat is 
meer dan in “gewone jaren”. Ook ontvingen wij van diverse mensen giften, speciaal voor ons 
jubileum. 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 2016 weer op uw 
financiële steun te mogen rekenen. Bij voorbaat dank!   
Mocht u uw donatie voor 2016 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. 
 
 


