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NIEUWSBRIEF 15 VOORJAAR 2020
Geachte donateurs, vrijwilligers, sponsoren en andere belangstellenden,
Met dit bericht brengen wij u weer op de hoogte van de gebeurtenissen op onze mooie, oude
begraafplaats.
2019
Sven Smederij heeft van de hekjes, die na het opruimen van de stormschade van januari 2018
overbleven, een open hekwerk gemaakt om een drietal graven op die plek. Dit leek ons de beste
oplossing, omdat het restanten waren van verschillende graven en precieze reconstructie niet
mogelijk was.
Van een bewoonster van een huis aan de Weverstraat in Oosterbeek kregen wij oud hekwerk, dat
zij in de tuin van haar pas verworven huis had aangetroffen. Wij hebben de hekjes bij haar laten
ophalen door Sven Smederij, die ze voor ons zal bewaren voor toekomstig reparatiewerk.
We hebben weer schilderwerk van hekwerk laten uitvoeren, en wel van grafnummers A30, A42 en
A60. Dit kan er nu weer voor jaren tegen. Dat moet het voorlopig weer zijn, als ander hekwerk een
kwast nodig heeft, moet dat door de vrijwilligers op een werkochtend gebeuren.
Het jaarlijkse uitje voor de vrijwilligers vond plaats op 18 april. We zijn naar Elburg geweest en
omdat we de begraafplaats aldaar niet oud of interessant vonden maar het historisch centrum wèl,
hebben we een stadswandeling gemaakt, na de koffie met gebak. We konden wel door het hek
een blik werpen op de oude Joodse begraafplaats die op de vestingwal ligt. Het weer was prima
en het was een gezellig uitje met een groep fijne mensen.
Het is niet leuk te constateren, dat veel mooie, oude bomen op de begraafplaats in hun laatste
levensjaren zijn. In onze vorige Nieuwsbrief hebben wij al de kap van verschillende bomen
gemeld.
Gedeeltelijke herplant wordt door de gemeente verzorgd. Zo hebben we voor de gesneuvelde
conifeer achterin een jonge linde teruggekregen. Voor een omgehaalde es is een nieuwe es
gekomen. Sinds afgelopen zomer heeft de gemeente de paden van nieuw grind voorzien. Hoewel
de laag niet extra dik is, is het voor ouderen toch wat lastiger geworden om de paden te belopen.
Dit bleek met name in het Open Monumentenweekend, waarvan vooral de zondag goed bezocht
werd.
In augustus is een groepje vrijwilligers van de oude begraafplaats “Ter Navolging” in Tiel bij ons op
bezoek geweest. Jaren geleden waren wij met een groep vrijwilligers tijdens ons uitje in Tiel
geweest. Sinds ons bezoek is daar een flinke groep vrijwilligers zeer actief geworden; zij hebben
spectaculair veel onderhoudswerkzaamheden verricht. Het was een prettig bezoek en er zijn ook
nuttige ervaringen uitgewisseld.
PLANNEN VOOR 2020
Dit jaar laten we de steenhouwer weer wat klein onderhoud doen, schuin gezakte staande stenen
rechtzetten, stukken steen aanzetten die van hoeken zijn afgebroken en een betonplaat
aanbrengen onder een verzakte, gescheurde liggende steen.

Ook in 2020 gaan we weer een vrijwilligersuitje organiseren. Tijdens het Open Monumentenweekend in september organiseren we niets in verband met de vele herdenkingsactiviteiten die
zullen plaatsvinden in onze gemeente. U kunt de begraafplaats altijd bezoeken, de poort is niet op
slot.
Als u eens een rondleiding zou willen hebben zijn wij gaarne bereid dit te doen. Neemt u gerust
contact met ons op. Ook voor informatie over Fangman graven zijn wij beschikbaar.
Het hoofdstuk “Graven met een verhaal” op onze website zal dit jaar ook weer uitgebreid worden.
Heeft u zelf informatie over een voorouder die op onze begraafplaats rust en wilt u die met ons
delen? Wij vernemen dat graag van u.
VRIJWILLIGERSOCHTENDEN
In 2019 zijn er zeven werkochtenden geweest, met veel werkzaamheden en gezelligheid.
Voor 2020 hebben we weer zeven werkochtenden gepland op de donderdagochtend. De data zijn:
26 maart, 23 april, 28 mei, 25 juni, 30 juli, 27 augustus en 24 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 16 april. We gaan naar Huissen, waar we een
stadswandeling gaan maken en bij de begraafplaats zullen gaan kijken.
FINANCIËN
We mochten van onze donateurs in totaal ruim 2.300 euro ontvangen, waarvoor we reparaties
konden en kunnen laten uitvoeren. 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 2020 weer op uw
financiële steun te mogen rekenen. Bij voorbaat dank! Mocht u uw donatie voor 2020 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

Platte tonderzwam met sporen

