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NIEUWSBRIEF 13  VOORJAAR 2018  
 
 
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 2017 en de plannen voor 2018 wat betreft onze mooie, 
monumentale begraafplaats.  
 
2017 
Eind februari ging bij een storm een dode boom, geheel in klimop ingepakt, tegen de vlakte. Helaas 
heeft hij bij zijn val hekwerk vernield  en met zijn wortels twee grafkelders ontwricht, er was veel 
schade. De gemeente heeft de ravage opgeruimd en ervoor gezorgd dat de kelders zijn afgedekt 
met een betonplaat onder de grafstenen. De getroffen hekwerken zijn niet herplaatst, die staan nu 
in het baarhuisje en kunnen in de toekomst misschien van pas komen. 
 
Het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers vond plaats op 13 april. We gingen naar 2 begraafplaatsen: 
de eerste was een heel bijzondere n.l. begraaf- en gedenkpark Heilig Landstichting, sinds 2004 
Rijksmonument. Na ons bezoek nuttigden we koffie met gebak en daarna kregen we een 
rondleiding op de R.K. begraafplaats aan de Daalseweg te Nijmegen. Het was weer een 
interessante dag. 
 
Helaas zijn ook op de Fangman de meeste buxus struiken kaal gegeten door de rupsen van de 
buxusmot. Een paar struiken zijn als door een wonder gespaard, de rupsen lustten die blijkbaar niet. 
We hopen dat de struiken komend voorjaar weer zullen uitlopen, maar als door een kwakkelwinter 
de buxusmot overwinteren kan, ziet het er somber uit.  
 
                                                                                                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De reconstructie van de gehavende, 
treurende engel op graf Carst (A155-
163) is klaar en zeer geslaagd. Wij 
zijn de familie bijzonder dankbaar 
voor het dragen van de kosten.  
 
U kunt wat meer lezen over de leden 
van deze familie die hier begraven 
liggen, op onze website bij “graven 
met een verhaal”. 
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Van de grote graven (kelders) midden achteraan, van Jan van ’s Gravenweert tot en met Hooyer 
Benten bij het zijpaadje, zijn de hekwerken gezwart. Dit was een grote klus die niet door ons 
vrijwilligersgroepje uit te voeren was, dus dat hebben we door een schildersbedrijf laten doen. Het is 
netjes gedaan tot onze tevredenheid en het ziet er weer goed uit. Jacob van Lennep’s hekwerk was 
in 2007 grondig gedaan gelijk met het opknappen van het grafmonument, dus dat hebben we alleen 
ontgroend. 
 
De plexiglas kap, die ter bescherming om het monument van Jacob van Lennep stond, is vervangen 
door een hoes die alleen in de wintermaanden nodig is. In maart/april halen we hem eraf zodat het 
monument weer vrij te bewonderen is. Deze hoes is voor ons (gratis!) op maat gemaakt door een 
aardige, gepensioneerde zeilmaker in Oosterbeek. Wij vinden het een hele verbetering vergeleken 
met de kap die weliswaar goed dienst deed, maar door veel mensen lelijk werd gevonden. 
 
PLANNEN VOOR 2018 
Bij het schrijven van deze nieuwsbrief ligt een enorme eikentak (stormschade) dwars over een 
zestal graven. Wij kunnen de schade nog niet inventariseren, maar zullen reparatie inplannen voor 
dit jaar. 
 
Voor onze geplande open dag gaan wij aanhaken bij het Monumentenweekend 2018, en wel op 
zondag 9 september. De plannen moeten nog uitgewerkt worden, we denken aan samenwerking 
met dichters, een aankondiging kunt u t.z.t. verwachten. 
 
VRIJWILLIGERSOCHTENDEN 
In 2017 zijn er vijf werkochtenden op de donderdag geweest, in maart, mei, juni, juli en september. 
Met veel enthousiasme hebben de vrijwilligers bergen werk verricht en gezellig koffie gedronken en 
gepraat.  
Voor 2018 hebben we zeven werkochtenden gepland op de donderdagochtend. De data zijn: 
29 maart, 26 april, 24 mei, 28 juni, 26 juli, 30 augustus en 27 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 5 april. We gaan naar Zaltbommel, waar we een korte 
stadswandeling maken met een gids, inclusief bezoek aan de oude begraafplaats. 
 
FINANCIËN 
We mochten van onze donateurs in totaal ruim 2000 ontvangen, waarvoor we weer reparaties 
konden en kunnen laten uitvoeren. Dit bedrag is hoger dan andere jaren door één grote donatie. 
De samenwerking met Gemeente Renkum was ook dit jaar weer goed.  
Alle genereuze gevers heel hartelijk dank! 
 
Wij sluiten hierbij een acceptgiro in voor onze donateurs en hopen ook in 2018 weer op uw 
financiële steun te mogen rekenen. Bij voorbaat dank!  Mocht u uw donatie voor 2018 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 


