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NIEUWSBRIEF 14 VOORJAAR 2019
Geachte donateurs, vrijwilligers, sponsoren en andere belangstellenden,
Hier zijn we weer met het gebruikelijke nieuws van onze mooie begraafplaats.
2018
In januari brak een enorme tak af van één der oude eiken op het grasveld van vak D. Gelukkig dit
keer zonder schade aan grafstenen, maar helaas wel aan hekwerk. Dat hekwerk was al heel lang
zeer incompleet en stond op een zestal graven. In overleg met Smederij Sven hebben we besloten
de beschadigde hekwerken, samen met de hekwerken die we bewaard hadden van de schade
van vorig jaar, tot één open hekwerk te laten maken, te plaatsen om die graven heen.
Het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers vond plaats op 5 april. We zijn naar Zaltbommel geweest en
omdat de begraafplaats aldaar geen volledig programma kan vullen, hebben we met een
stadsgids een stadswandeling gemaakt. Helaas werkte het weer niet erg mee, maar het was toch
weer een gezellig uitje met een groep fijne mensen. Het is voor het bestuur leuk om de vrijwilligers
1x per jaar dit aan te bieden als dank voor hun inspanningen.
In de zomer is er op de 150e sterfdatum van Jacob van Lennep (†25 augustus 1868) op zaterdag
èn zondag een kleine herdenking geweest met bloemlegging, in het bijzijn van burgemeester
Agnes Schaap, professor (em.) Marita Mathijsen en leden van de familie Van Lennep. De
herdenking op zondag was na afloop van de Kneppelhoutwandeling, georganiseerd door de
Stichting Heemkunde Renkum, waar professor Marita Mathijsen (L) en burgemeester Agnes
Schaap (R) aan deelnamen.

De open dagen van 8 en 9 september, aangehaakt bij het Monumentenweekend 2018, waren
geslaagd. Er stonden over de begraafplaats verspreid standaards met funeraire gedichten,
bestaande en nieuw gemaakte voor deze gelegenheid. In het drenkelingenhuisje was een kleine
fototentoonstelling ingericht van alle begraafplaatsen in de gemeente Renkum. De belangstelling
van een bescheiden aantal bezoekers was groot.
De zuileik, in 2007 geplant ter herinnering aan Theo Vermeulen, was helaas zo slecht geworden,
dat hij is vervangen door een nieuw exemplaar.
Er zijn door de gemeente verschillende bomen gekapt. Het bomenbestand is natuurlijk oud tot
zeer oud en kappen wordt dan onvermijdelijk. Gedeeltelijke herplant wordt door de gemeente
verzorgd.
Op 27 september kwam burgemeester Agnes Schaap op onze werkochtend om kennis te maken
met onze vrijwilligers en hun werkzaamheden; ze bracht wat lekkers mee voor bij de koffie.
PLANNEN VOOR 2019
Herstel van de stormschade door de smid zal dit voorjaar voltooid worden. De formule van open
dagen, aangehaakt bij het Monumentenweekend, was geslaagd en die zullen we ook dit jaar
hanteren. De gedichten van de open dagen waren te mooi om nooit meer tentoongesteld te
worden. We zullen gaan nadenken over een meer permanente opstelling.
VRIJWILLIGERSOCHTENDEN
In 2018 zijn er zeven werkochtenden op de donderdag geweest, in maart, april, mei, juni, juli,
augustus en september. Met veel enthousiasme hebben de vrijwilligers bergen werk verricht en
gezellig koffie gedronken en gepraat.
Voor 2019 hebben we weer zeven werkochtenden gepland op de donderdagochtend. De data zijn:
28 maart, 25 april, 23 mei, 27 juni, 25 juli, 29 augustus en 26 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 18 april. We gaan naar Elburg, waar we een
stadswandeling gaan maken en bij de Joodse begraafplaats zullen gaan kijken.
FINANCIËN

We mochten van onze donateurs in totaal ruim 2.200 euro ontvangen, waarvoor we reparaties
konden en kunnen laten uitvoeren. Voor het tweede jaar op rij is dit bedrag hoog, omdat we weer
een grote donatie voor onderhoud van de begraafplaats hebben gekregen, plus een donatie voor
onderhoud van onze website. 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 2019 weer op uw
financiële steun te mogen rekenen. Bij voorbaat dank! Mocht u uw donatie voor 2019 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

