Nieuwsbrief
Stichting tot Behoud van de
Oude Begraafplaats van Naarden

Juli 2020
Zoals ieder jaar vragen wij u om een vrijwillige donateursbijdrage aan de stichting.
Voor 2020 verzoeken wij u vriendelijk om een bijdrage van € 25.
U doet de Stichting een groot plezier door u om uw bijdrage over te maken op:
NL57 RABO 0304 4914 38 ten name van Stichting Oude Begraafplaats Naarden

Activiteiten 2020





De Europese Week van de Begraafplaats moest dit jaar helaas worden
geannuleerd vanwege de coronacrisis.
De Open Monumentendagen in september gaan vooralsnog wel door,
maar waarschijnlijk met een aangepast programma. In dat geval zal op
zondag 13 september op de oude begraafplaats een expositie te zien zijn
in het kader van het landelijk thema ‘Leermonument’.
Op zaterdag 14 november organiseren wij onze jaarlijkse
informatieochtend voor donateurs en belangstellenden in Hotel Jan Tabak. Zoals altijd is er een
themapresentatie over de Open Monumentendagen.

Afgeronde restauratieprojecten
Vorig jaar is een aantal belangrijke restauratieprojecten afgerond. Daarnaast hebben wij met de
gemeente Gooise Meren een lijst opgesteld van graven en hekwerken die in aanmerking komen voor
restauratie. Met de Dienst Begraafplaatsbeheer overleggen we op regelmatige basis over het onderhoud
en herstel van het groen en over werkzaamheden aan graven.

Grafmonument Van der Schroeff
De restauratie van het monument Van der Schroeff is in
2019 gereed gekomen. Met veel inzet en met hulp van
deskundigen hebben bestuursleden Steven Rotteveel en
Rien Hagen er voor gezorgd dat dit beeldbepalend graf
weer in oude luister is hersteld. Het gebouw heeft een
nieuw dak en een nieuwe toegangsdeur gekregen, de
gevel is hersteld, hekwerk en kettingen zijn vernieuwd en
bouwkundige en constructieve elementen zijn in stijl
gerestaureerd. De historische waarde
van het grafmonument is hierdoor voor
vele jaren veiliggesteld.
Ook een aantal andere graven is hersteld. Bijzonder is de restauratie van een aantal
houten stèles. Deze houten grafborden van soms wel meer dan 90 jaar oud werden
professioneel geconserveerd en op een metalen frame gemonteerd. Zo staan ze vrij
van de grond en beschermd van bodemvocht en regen.
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Open Monumentendag en Informatieochtend
Tijdens de Open Monumentendag op zondag 15 september trok de
oude begraafplaats veel bezoekers. Het familiegraf Van der Schroeff
werd in bijzijn van wethouder Barbara Boudewijnse van de gemeente
Gooise Meren opgeleverd. Veel belangstelling was er voor de
rondleidingen. Het thema ‘Plekken van plezier’ werd zichtbaar bij de
vrijwilligers en de positieve reacties op de resultaten van het werk dat
zij verzetten om de kwaliteit van de begraafplaats te behouden en
bevorderen. Dankzij de
inspanningen van velen, waaronder de gemeente, zijn vele
graven hersteld, hekwerken gerestaureerd en zijn bomen
gesnoeid en geplant. Op zaterdag 2 november kwamen veel
donateurs en belangstellenden naar Hotel Jan Tabak tijdens
onze jaarlijkse informatieochtend. De fotopresentatie van Han
de Vries kreeg de titel: ‘Plekken van monumenten in groen,
steen en ijzer’.

Groen
Een groep enthousiaste vrijwilligers onder leiding van Aline Berkhout
onderhoudt het groen, dat veel te lijden had van de droge, hete zomer. In 2019
was deze Wiedclub weer een flink aantal zaterdagen actief. De in de herfst en
winter worden afgewaaide takken,
bladeren en dood hout verwijderd en
worden de graven verzorgd
die de stichting in onderhoud heeft.
Ook voert de Wiedclub klein onderhoud uit aan hekwerken,
grafornamenten en stenen. Samen met de gemeente is na een
inspectieronde een vervangingsplan en een plan van aanpak
gemaakt om een aantal bomen te snoeien of te rooien.
De begraafplaats was ook het decor van een aflevering van de televisieserie
‘Het eeuwige leven’ met Jan Mulder.
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Financiën
Inkomsten
De inkomsten van de stichting zijn afkomstig van donaties en schenkingen. In 2019 staan 238 mensen bij
de stichting ingeschreven als donateur. Van 143 daarvan hebben wij € 4.115 aan bijdragen mogen
ontvangen. Verder ontvangt de stichting jaarlijks een bedrag van €3.000 van de gemeente Gooise
Meren. Dit geld is bestemd voor de restauratie van kleine grafmonumenten. Op
www.oudebegraafplaats-naarden.nl vindt u het uitgebreid jaarverslag over 2019.

Secretariaat
Secretaris
E-mail
Adres
Telefoon
Bank
KvK
ANBI

Sonja Verloop
oude.begraafplaats.naarden@gmail.com
Eemnesserweg 27, 1251 NA Laren
035 – 69 41 310
NL57 RABO 0304 4914 38 ten name van Stichting Oude Begraafplaats Naarden
32079044
8088.66.710

Bestuur
Hans André de la Porte (voorzitter), Rien Hagen (penningmeester), Sonja Verloop-Postmus (secretaris),
Aline Berkhout-Gerus (commissaris Groen), Steven Rotteveel (commissaris Grijs), Han de Vries,
(commissaris Historie), Ank Kooijman-van Rossum (Erelid).
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