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NIEUWSBRIEF 17 VOORJAAR 2022
Geachte donateurs, vrijwilligers, sponsoren en andere belangstellenden,
Met deze nieuwsbrief brengen wij u weer op de hoogte van de gebeurtenissen op onze mooie,
oude begraafplaats.
2021
En weer was het een vreemd jaar. Corona beperkte ons allen ook in 2021 in ons dagelijks leven.
Er stonden weer 7 werkochtenden gepland en we hadden gehoopt dat het vrijwilligersuitje dit jaar
wèl door kon gaan maar helaas, alweer niet. En ook voorjaar 2022 is dat twijfelachtig.
De werkochtenden konden wel doorgang vinden, dankzij de vaccinaties en het feit dat we in de
buitenlucht werken. De vrijwilligers die liever nog niet kwamen waren natuurlijk vrij om weg te
blijven, maar de bezetting was op elke werkochtend voldoende.
Wat ook doorging was het uitbreiden van “graven met een verhaal” op onze website.
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.
Verder het vermelden waard is dat we een extra infobord hebben laten maken, dat vanaf de weg
te lezen is. En het houten kastje met folders, routes, gedichten etc. was aan vervanging toe, dus
nu hangt er een metalen brievenbus waar de info wel droog in blijft. De taxushaag van graf
Wolterbeek is vakkundig door een hovenier gesnoeid.
Er is weer een begraven persoon uit de anonimiteit gehaald: in vervolg op een prettig contact met
nabestaanden is in de zomer door de familie een monumentje op het kale graf A247 geplaatst:
een kleine, ovale, liggende steen, prima in harmonie met de omringende graven. Het verhaal over
het leven van de begravene, Harriet Oltmans, is in samenwerking met een familielid geschreven
en op onze website geplaatst.
Omroep Gelderland heeft deze zomer opnamen gemaakt bij het graf van Jacob van Lennep voor
de “Grandtour” door de 19e eeuw, die de Ridders van Gelre maakten langs historische plaatsen.
U kunt de begraafplaats te allen tijde bezoeken, de poort is niet op slot.
Voor informatie over graven verwijzen wij u graag naar www.begraafplaatsfangmanweg.nl. U kunt
ook contact opnemen met het secretariaat.
PLANNEN VOOR 2022
VRIJWILLIGERSOCHTENDEN
Voor 2022 hebben we weer zeven werkochtenden gepland op donderdagochtend.
De data zijn:
31 maart, 28 april, 19 mei, 30 juni, 28 juli, 25 augustus en 29 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.
Twee enthousiaste vrijwilligers hebben het plan opgevat een boek over de begraafplaats
Fangmanweg te gaan schrijven. Wanneer het uit zal komen is nog niet bekend. Het lijkt ons heel
leuk en we verlenen natuurlijk onze medewerking aan dit project.
Ook zijn we ons aan het oriënteren hoe we de graven met een verhaal beter herkenbaar kunnen
maken op de begraafplaats. We denken aan paaltjes met het grafnummer en een QRcode, die
bezoekers ter plekke kunnen scannen met hun telefoon. Een duidelijke plattegrond met
grafnummers op het infobord links van het baarhuisje is dan ook wenselijk.
FINANCIËN
We mochten van onze donateurs in totaal ruim 2.000 euro ontvangen, waarvoor we reparaties
konden en kunnen laten uitvoeren.

Alle genereuze gevers heel hartelijk dank!
Wij sluiten hierbij een acceptgiro in voor onze donateurs en hopen ook in 2022 weer op uw
financiële steun te mogen rekenen. Bij voorbaat dank! Mocht u uw donatie voor 2022 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.

Familie Oltmans bij de plaatsing van het steentje, juli 2021

Grafnr. A247 Harriët Oltmans (1858-1889)

