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Jaarverslag 2019 



Jaarverslag  jubileumseizoen  
 
 

Hoera, wij hebben een feestje,  10 jaar vrijwilligersgroep! Met dit tiende seizoen hebben wij een 
jubileum achter de rug. In totaal zijn er in de afgelopen tien jaar ruim van 650 grafmonumenten de 
letters weer zichtbaar gemaakt en een 100 hekwerken opgeknapt. Meer dan 100 glasplaten zijn weer 
vastgezet op de zerken en de graftrommels zijn schoongemaakt en waar nodig hersteld. Herstel- 
werkzaamheden zijn uitgebreid met het verlijmen van grafomranding, afgebroken stukken zerk en 
herstel van kettingen.  
Afgelopen jaar heeft een groep van 20 enthousiaste vrijwilligers weer ontzettend haar best gedaan om  
oude historische graven op de begraafplaats  Soerenseweg  op te knappen, schoon te maken, teksten 
te schilderen,  glasplaten te lijmen, hekwerken roestvrij te maken en schilderen . Omgevallen en 
kapotte zerken rechtgezet en gelijmd.   
Het seizoen begonnen wij  op woensdag  24 april en konden doorwerken  tot  2  oktober. Eenentwintig 
zonnige, vaak zeer warme, maar ook zeer natte woensdagen, waarbij ons werk vroegtijdig gestaakt 
moest worden. Met een gemiddelde van ruim dertien vrijwilligers, was dit goed voor meer  dan 700 
uur vrijwilligerswerk. Daarbij zijn de talloze extra ochtenden en middagen, die de vrijwilligers 
doorbrachten om zerken te schilderen en hekwerken roestvrij te maken, niet meegeteld.  
Het jubileumjaar werd overschaduwd door het overlijden van  Co Kamp op 22 november 2018 en Wim 
van Aanholt 13 januari 2019. Omdat Wim werd begraven op ‘onze’ begraafplaats hebben wij met z’n 
allen op 5 juni een bloemstuk op zijn graf gelegd. Zie verderop in dit jaarverslag. Gelukkig konden wij 
dit jaar Henk de Boer (startte op 5 juni), als nieuwe vrijwilliger  verwelkomen. 
Het aantal vrijwilligers liep iets terug van 21 naar 20. Ons team bestond in 2019 uit:  Klaas Bakker, Piet 
de Beer, Henk de Boer, Elly Bust, Gerrit Duits, Anja Feddema,  Meri Frakkink,  John Groenhuizen, Dick 
de Groot,  Elly Guyt, Bertus Heus, Jetze Kamerling, Rob Koldewijn, Jenny Mateboer, Tineke Mellink,  
Marten Mulder,  André Staal, Riet Veenhuizen, Gerda van der Vegte en mijzelf.  

      

 

  Onze werkzaamheden  

Onze werkzaamheden mag je met een gerust hart allround noemen. Afgelopen jaar zijn wij gestart met 
het schoonmaken van de gedeeltes aan de rechterzijde van de ingang op een deel eerste klas en 
tweede klas. Schilderwerkzaamheden van de zerken op de vierde klas 178 A-507 A alsmede op verzoek 
een aantal verspreid over de begraafplaats. In totaal zijn van 94 zerken de letters weer leesbaar 
gemaakt door 7 vrijwilligers. Een groep van 5 vrijwilligers hebben 19 hekwerken in het vak van de 
tweede klas 153- 247;  eerste klas 26-55; eerste klas 130-153: tweede klas 213-393 en vierde klas 178 
A-507 A ontroest en geschilderd. De 15 graftrommels verspreid over de hele begraafplaats zijn 
nagelopen en daar waar nodig schoongemaakt waarbij ook de kapotte glasruiten zijn vervangen. 
Reparaties van kettingen over de gehele begraafplaats. Diverse kleine onderhoudswerkzaamheden 
zoals gevallen zerken weer leesbaar op de plek gelegd en paaltjes van de grafomranding weer 
vastgezet. Loszittende glasplaten zijn weer aan de zerken bevestigd. 
 

                 

 Zij die ons een warm hart toedragen 
 
Verf, terpentine en afplaktape om belettering te schilderen werd beschikbaar gesteld  door 
schildersbedrijf van Olst. De firma Hoogenberg met speciale twee componentenlijm. Diverse paaltjes 
en kapotte zerken konden hiermee worden hersteld. De  Monuta Stichting gaf ons een donatie uit het 
Monuta Charity Fund, hiermee kon o.a. goed gereedschap worden aangeschaft. Uitvaartverzorging 
Kramer heeft een vermelding van onze werkzaamheden op hun website. 
 



Schoonmaken van graven 
 

Afgelopen jaar zijn wij begonnen met het schoonmaken van de gedeeltes. Aan de rechterzijde van de 
ingang op een deel  eerste-  en  tweede klas.  
 

 
        V.l.n.r. Riet, Elly B. en Anja met mos en groen verwijderen, schoonvegen en daarna  wassen.  

     

                       Grafnummer 367, tweede klas.                      Grafnummer: 411, tweede klas. 

                                                 Vóór  en na de schoonmaakwerkzaamheden.          



    
                                         Elly B. en Jenny                                                                       Rob 

 
 
 

Hekwerken roestvrij maken en schilderen 
 

Een groep van 5 vrijwilligers hebben 19 hekwerken in het vak van tweede  klas 153- 247; eerste  klas 
26-55; eerste  klas 130-153: tweede  klas213-393 en vierde klas 178A- 507A ontroest en geschilderd, 
waarvan het grootste hekwerk op de eerste  klas 45 door  Piet is aangepakt.  
 

 
De ‘hekwerkploeg’ aan het werk. V.l.n.r. Dick, Piet (zit achter ‘zijn’ hek,  John, Klaas en Gerda. 



    
                 Grafnummer 241, tweede klas                                   Grafnummer 217, tweede klas. 
 
Links: Aan de hand van één originele letter op de roestige plaat en het begrafenis-register  wist Piet 
de tekst in het originele lettertype prachtig te herstellen. 

          

      

                      Piet                                            Dick                                         Klaas en Gerda 



 
 

 
 
 

 

 



Schilderen van teksten op zerken  

Voorafgaand aan het schilderen, worden de zerken eerst goed schoongemaakt. Het schilderen van 
letters is secuur werk. De letters worden minutieus met de zelfgemaakte stempels voorzichtig 
getamponneerd.  Uitgebeitelde  tekst  wordt met een penseel  ingeschilderd van de zerken op de vierde  
klas 178A-507A en een aantal verspreid over de begraafplaats op verzoek. In totaal zijn van 94 zerken 
de letters weer leesbaar gemaakt door 7 vrijwilligers. 
 

     
             Grafnummer 264A, vierde klas.                                  Grafnummer 257A,  vierde klas. 

 



    
 
 

     
                   Jenny                                                 Gerrit                                            Jetze 
 

       
                       Meri                                                  Elly G.                                                   André 



Schoonmaken en schilderen graftrommels 
 

Vijftien graftrommels verspreid over de hele begraafplaats zijn nagelopen en daar waar nodig 
schoongemaakt waarbij ook de kapotte glasruiten zijn vervangen. Reparaties van kettingen zijn gedaan 
over de gehele begraafplaats. Diverse kleine onderhoudswerkzaamheden zoals gevallen zerken weer 
leesbaar op de plek gelegd en paaltjes van de grafomranding weer vastgezet. Loszittende glasplaten 
zijn weer aan de zerken bevestigd. 

 

     
Grafnummer 530A, vierde klas. 

     
Grafnummer 843A vierde klas. Vóór en na. Restauraties  door Gerrit. 



Lijmen beschadigde graven 
 

                     
             Grafnummer 378A, vierde klas.                                  Grafnummer  296A, vierde klas.                 

         
 

                                                        Bertus en Marten wassen grint. 



Ons vrijwilligerswerk op het internet 
 

André is in 2013 begonnen met het online zetten van de gefotografeerde zerken, de informatie uit het 
begraafregister en bijzondere informatie van de graven, op  www.online-begraafplaatsen.nl.  
Via deze site, die landelijk is opgezet enerzijds voor de genealogische onderzoeker en anderzijds de 
geïnteresseerde familieleden, komen regelmatig diverse reacties, waaronder ook uit het buitenland. 
Nabestaande die vragen om informatie omtrent grafrechten, ruimingen e.d. worden doorverwezen 
naar de begraafplaatsadministratie van de gemeente Apeldoorn. Algemene informatie over het 
ontstaan van de begraafplaats maar ook verslaglegging van de groep vrijwilligers is op deze site te 
raadplegen.Gezien zijn beheerfunctie van deze site  worden de werkzaamheden van de groep vermeld 
met een foto van zowel de oude als nieuwe situatie 
Uitvaartverzorging  Kramer  exploiteert  het  Afscheidshuys  Apeldoorn op de begraafplaats. Op hun 
website https://www.afscheidshuysapeldoorn.nl/vrijwilligers/ staat  informatie over ons  werk.  
Wij zijn ook te vinden op: www.online-begraafplaatsen.nl. Hier staan een aantal jaarverslagen die u 
kunt downloaden en op Facebook: Vrijwilligersgroep begraafplaats Soerenseweg. 
 

 

Ons vrijwilligerswerk in de media. 

Aandacht vragen voor ons vrijwilligerswerk blijft erg belangrijk. Niet alleen om het aantal vrijwilligers 
op peil te houden, maar ook omdat dit de beste manier is om o.a. ambtelijke instanties te bereiken en 
ons werk te promoten.  Er hangt een affiche  over ons werk met oproep voor nieuwe vrijwilligers in de 
mededelingenkast  en de koffie-unit. . In november is in de  radio-uitzending  ‘vanuit de wijken’  van 
RTV Apeldoorn, de begraafplaats en het vrijwilligerswerk door André  onder de aandacht  gebracht. 

Met een item als  titel het ‘Het Stenen Archief van Apeldoorn’ in het blad Oud Apeldoorn Actueel 
van de vereniging Oud Apeldoorn, komt ons werk regelmatig maanden onder de aandacht bij ruim 
2200 leden. 
 

 
Artikel in het blad van de Vereniging Oud Apeldoorn. 

http://www.online-begraafplaatsen.nl/
https://www.afscheidshuysapeldoorn.nl/vrijwilligers/
http://www.online-begraafplaatsen.nl/


In Apeldoorn worden diverse wijkbladen verspreid door wijkraden maar ook zijn twee uitgevers 
actief om per wijk maandelijks een wijkkrant uit te brengen. Wij hebben redactionele  artikelen 
kunnen  plaatsen in de Westkrant van Apeldoorn en de Krant van Apeldoorn. Helaas zijn beide 
maandbladen  deze  zomer om financiële redenen gestopt.  

 
Maart 2019: Artikel in wijkkrant ‘De Sprengen’ .  



Voorafgaand aan een bijeenkomst voor belangstellenden inzake de toekomst van de begraafplaats 
heeft André een rondleiding verzorgt voor een 30 belangstellenden. Tijdens bezoeken door André 
aan het historisch café van het Erfgoedplatform is er aandacht gevraagd voor ons vrijwilligerswerk, 
hetgeen geresulteerd heeft dat er ook in hun nieuwsbrief voor ons werk aandacht is besteed.  Het 
Apeldoorns  Gidsencollectief zal komend jaar rondleidingen verzorgen zodat ons werk in het “gidsen 
over de begraafplaats” aandacht krijgt. Tijdens de week van de  begraafplaatsen hebben een aantal 
vrijwilligers werkzaamheden verricht, waarbij wij de kans kregen om ons werk te promoten. 
 

      
   25 mei 2019: Dag van de begraafplaats                              Juni 2019: Krant van Apeldoorn.     
    André geeft  uitleg tijdens de rondleiding. 
 
Wijkraad De Sprengen heeft op 23 november meegewerkt aan een live radio-uitzending van RTV 
Apeldoorn, waarin door André de begraafplaats en ons vrijwilligerswerk onder de aandacht is 
gebracht. Via de website www.wijkraaddesprengen.nl is deze terug te luisteren. 
Een  mooi  artikel  met als titel ‘Onmisbare vrijwilliger’ dat verscheen in het tijdschrift Terebinth van 
September 2019 voor  funerair erfgoed. Geschreven door  onze  vrijwilligster Jenny Mateboer. De 
onmisbare vrijwilligers  zijn hiermee  landelijk onder de aandacht gekomen. 
 
 
 

Onmisbare vrijwilliger 
 

De bijeenkomst van het Platform Funerair Erfgoed op 9 oktober had  als thema ‘vrijwilligers’. En dat 
was niet voor niets. Op veel begraafplaatsen spelen vrijwilligers een belangrijke rol bij beheer en 
onderhoud. Om hen in het zonnetje te zetten, besteden we hieronder aandacht aan de vrijwilligers die 
sinds 2010 actief zijn op de algemene begraafplaats aan de Soerenseweg in Apeldoorn. Iedere 
woensdagmiddag tussen april en oktober komen ze trouw naar de begraafplaats aan de Soerenseweg, 

http://www.wijkraaddesprengen.nl/


zo’n twaalf tot vijftien vrijwilligers ‒ in het hoogseizoen wat minder ‒ voor groenonderhoud en het 
opknappen van zerken. Niet alleen voor het goede doel maar ook voor de gezelligheid. 
 
Kaal en Staal 
Om kwart over een snort Hans Kaal op zijn elektrische vouwfiets over de begraafplaats, om te noteren 
wie vanmiddag aan het werk zijn. ‘Het wordt steeds vroeger!’, constateert hij. De vrijwilligers zijn zo 
enthousiast dat ze geregeld eerder beginnen. Die gretigheid is kenmerkend voor de groep, die zo’n 
twintig leden telt. Meestal zijn er twaalf tot vijftien mensen tegelijk bezig met graven en grafstenen 
schoonmaken, hekwerken repareren en schilderen en letters opnieuw zwarten (of witten). Als 
opperman fungeert daarbij André Staal, die het ‘middelenhok’ met gereedschap beheert, een handje 
toesteekt bij lastige gevallen en met een of twee vrijwilligers reparaties voor zijn rekening neemt. 
Daarnaast onderhoudt hij contact met de beheerder van de begraafplaats. Hij ‘heeft het organiseren 
in het bloed’ en aangezien Kaal lichamelijk niet meer zo fit is, doet Staal de organisatie, Kaal de 
administratie. Samen verzorgen ze de publiciteit en vertellen graag over dit werk en hoe het begon. 
 
Kaals initiatief 
Kaal doet veel genealogisch onderzoek en komt daarvoor dikwijls op begraafplaatsen. Bij de 
voorbereiding van twee boeken over zijn familie vond hij verwaarloosde grafstenen. Op een paar 
familiegraven liet hij nieuwe zerken plaatsen, maar zag wel meer graven die een opknapbeurt 
verdienden. Zo werd zijn plan geboren om met vrijwilligers aan de slag te gaan. Je kunt uiteraard niet 
zomaar met harken en bezems over een begraafplaats uitzwermen. Hij zocht contact met Laurens 
Dijkhof, het toenmalige hoofd Groen van de gemeente Apeldoorn, om te peilen of men voor zijn plan 
voelde, en indien ja, onder welke voorwaarden. Dijkhof reageerde positief en zo kon Kaal proberen 
een groep te vormen. 
 
Oproep en start 
In februari 2010 verscheen over Kaals initiatief een artikel in De Stentor(de regionale editie van het 
AD), in april volgde een informatiebijeenkomst in het archief van de Vereniging Oud Apeldoorn (VOA). 
Daar kwamen vijftien belangstellenden op af, van wie er twaalf aan de slag gingen. ‘Dat was toen het 
simpelste wat je kon bedenken: beetje harken, gras knippen en beetje bezemen.’ Mond-tot-
mondreclame zorgde al snel voor nog wat vrijwilligers erbij. Vanaf begin april, als het niet regende en 
niet te koud was, kwam de groep op woensdagmiddag naar de Soerenseweg. En dat is nu al voor het 
tiende jaar zo. Al is het tegenwoordig soms te heet! 
 
Uitbreiding 
Dijkhof was positief over inzet en resultaten van de vrijwilligers. Langzamerhand werden de 
werkzaamheden uitgebreid, eerst in overleg met hem, later met begraafplaatsbeheerder Chiel 
Aalberts. Kettingen repareren, paaltjes lijmen, hekken schilderen. Ieder jaar kwam er wel iets bij. Sinds 
een jaar of vijf worden ook kapotte glasplaten zoveel mogelijk hersteld, daarna zijn sommige mensen 
begonnen met letters zwarten en een bijzonder handige vrijwilliger repareert nu zelfs graftrommels. 
Alles gebeurt alleen aan graven die niet in onderhoud zijn bij de gemeente of door nabestaanden 
worden bijgehouden. Of, waarvan de nabestaanden niet meer in staat zijn dat te doen. Hun reacties 
als een graf er weer goed verzorgd bijligt zijn vaak hartverwarmend. 
 
Goede verhoudingen 
Staal kwam zes jaar geleden bij de groep en kaartte al gauw het zwarten van de letters aan bij Aalberts. 
Die stemde in met meer klussen, mits de vrijwilligers op een bepaalde manier te werk gingen. Hij liet 
bijvoorbeeld zien hoe ze het beste konden schilderen en lijmen, maar ook waar bijzondere planten 
groeien die ze met rust moesten laten. Kortom, wat wel en wat niet gewenst was. Staal houdt alles in 
de gaten en stuurt de vrijwilligers bij als ze al te enthousiast zijn: ‘Je moet niet te veel initiatief hebben, 
maar altijd overleggen, dan blijven de verhoudingen goed.’ In overleg met de beheerder kiezen Kaal 
en Staal elk jaar de vakken waarin de vrijwilligers aan de slag gaan. En geen ‘krenten pikken’, een vak 



moet helemaal af. ‘Het hoeft niet als nieuw, he?’, roept Staal, ‘het blijven oude graven.’ Kaal was al 
begonnen met fotograferen van graven voor en na het schoonmaken. Staal breidde dat uit tot foto’s 
van alle graven, die beschikbaar zijn op www.online-begraafplaatsen.nl. Als een graf is opgeknapt, 
plaatst hij daar ook een foto van de nieuwe situatie, met de vermelding dat dit door vrijwilligers is 
gedaan. 
 
Publiciteit en waardering 
Verhalen in regionale en lokale kranten en krantjes, de lokale radio en tv, jaarverslagen met foto’s en 
sinds twee jaar een Facebookpagina zorgen voor publiciteit. Je moet je laten zien als er activiteiten op 
de begraafplaats zijn, zoals met Allerzielen, kerst en het Weekend van de Begraafplaats. Kaal 
onderhoudt het contact met de VOA, Staal is lid van de wijkraad en doet de politieke contacten, 
bijvoorbeeld met de stadsdeelwethouder. Bovendien woont hij om de hoek, wat de communicatie met 
de beheerder vergemakkelijkt. De gemeente waardeert het werk van de vrijwilligers. Ze geeft subsidie 
voor de basismaterialen, heeft picknickbanken geplaatst zodat de harde werkers in de pauze gezellig 
kunnen bijpraten en elk najaar biedt ze hun een etentje aan. 
 
De groep op peil 
De vrijwilligers vormen zelf de beste reclame voor hun werk. De meeste blijven lid van de groep tot ze 
verhuizen, te ziek worden of overlijden. Aanwas is er ook, elk jaar zijn er wel een paar nieuwelingen. 
Ondanks alle promotie, komen die meestal uit het eigen netwerk. Er zijn ongeveer evenveel mannen 
als vrouwen, de meeste al wat ouder, maar niet minder fanatiek. Iemand als Elly Bust was bij de eerste 
informatiebijeenkomst en doet al voor het tiende jaar mee. Zij maakt graven schoon en vindt het 
heerlijk om wekelijks met gelijkgestemden lekker bezig te zijn. In 2010 was ze bang dat ze er te oud 
voor was, maar dat is ze nu nog niet. ‘Je weet zelf wat je wel en niet kunt. Het is nuttig werk, heerlijk 
in de buitenlucht. En heel belangrijk: de gezellige sfeer onder elkaar. Een middag om naar uit te kijken!’ 
Jenny Mateboer 

 
 

  Vrijwilliger schrijven iets moois! 
 
Toen ik in augustus 2015 begon bij de vrijwilligers van de begraafplaats aan de Soerenseweg wist ik 
niet goed waar ik aan begon. De oproep van Hans Kaal in de Stentor deed wel een en ander vermoeden. 
Al snel had ik mijn plekje gevonden en begon ik met schilderen van letters op grafzerken. Ook de 
versierselen op de zerken werden weer goed zichtbaar gemaakt en vaak kon ik aan het eind van de 
middag tevreden naar mijn eigen kunstwerkje kijken. Het werk op zich is niet zwaar. Je bepaalt je eigen 
tempo en als je een keer niet kunt komen is er niemand die komt klagen. Vaak zijn we op de 
woensdagmiddag met een clubje van 15 tot 20 enthousiaste mensen  aan het werk. In de loop van de 
jaren kreeg ieder zo zijn vaste taak, soms werden andere talenten aangeboord, dat gaf dan ook weer 
voldoening. Tijdens de pauze vertellen we elkaar wat ons bezighoudt,  we drinken koffie en eten een 
koek. Soms vertrekken er mensen en komen er ook weer bij. Eens per jaar gaan we uit eten in een 
restaurant. En tussendoor wordt er ook nog wel wat gezelligs georganiseerd. Reden waarom ik dit alles 
beschrijf is dat ik het erg waardeer dat deze club mensen bestaat en dat zoiets ook wel eens gezegd 
mag worden. 
 
Jetze Kamerling. 



 
Even pauze om bij te praten. 

 
 

Bedankt Wim * 11-3-1946 – † 13-1-2019 
                 

 
5 juni: Bloemen leggen op graf van vrijwilliger Wim  



Wijkbelang en achterstallig onderhoud 
 
Doordat André bestuurslid van de Wijkraad De Sprengen is, is er via de wijkraad in 2016 aandacht 
gevraagd voor het achterstallig onderhoud op de begraafplaats. Dit blijkt een gevolg te zijn van het feit 
dat op de begraafplaats nog slechts in beperkte mate gebruik wordt gemaakt voor nieuwe begravingen 
waardoor de exploitatie onder druk staat. De monumentaliteit en de ecologische waarden ter plaatse 
vraagt juist meer aandacht. In de Gemeentelijke meerjarenbegroting 2019-2022 zijn gelden 
beschikbaar gesteld voor de boomstructuur en onderhoud van de paden. In 2018 is het hoofdpad van 
West naar Oost voorzien van afvangputten voor het water en een vaste laag van 10 cm verharding, 
een begin om de begaanbaarheid te verbeteren.  
In het activiteitenplan van de wijkraad De Sprengen maakt de begraafplaats deel uit van de behartiging 
van wijkbelangen. Komend voorjaar zal aan het voorterrein van de begraafplaats meer kleur worden 
aangebracht. Gelden die beschikbaar waren voor 2019 zijn bevroren i.v.m. een gemeentelijke 
verkenning, opgestart eind 2018, bij diverse stakeholders om te komen met een nieuw beheerplan 
voor de begraafplaats. Met het vaststellen van de koers voor het beheerplan is in het afgelopen najaar 
een start gemaakt. Verwachting is dat het beheerplan januari/februari 2020 gepresenteerd zal 
worden. Wijkraad De Sprengen en onze vrijwilligersgroep zijn hierbij  nauw betrokken. 

 
 

Sfeerplaatjes 
 

 
11 juli: Gezellige borrelmiddag bij André in de tuin met ook afscheid Joop en Heleen. 

 

 
 



      
 

            
 

Op 21 november 2018 werden wij door de gemeente  bedankt met een etentje. 

 



Oprichting stichting 

 

Op 10 april is er een bijeenkomst in hotel Apeldoorn geweest, georganiseerd door de gemeente om  
belangstellenden mee  te laten denken over de nieuwe  beheervisie van de begraafplaats. De 
gesprekken en de enquête  uitkomsten zijn geëvalueerd, waaruit ook de vraag kwam om een Stichting 
Vrienden van de begraafplaats Soerenseweg  op te richten. In een klein comité is door de partijen in 
september akkoord  gegeven om de mogelijkheden verder te bekijken en uit te werken. Op 11 
december hebben een grote groep betrokken mensen het commitment uitgesproken voor het 
oprichten van een stichting. Een stuurgroep werd samengesteld waarin ook André zit, om de stichting 
vorm te gaan geven. Streven is om per april 2020 de stichting te presenteren. 
 

 

Samenvatting 
 

Regelmatig horen wij van bezoekers aan de begraafplaats de waardering voor ons werk, maar krijgen 
ook vragen over  de toegankelijkheid op delen van het terrein waar het onderhoud aan paden minimaal 
is. Onkruid bestrijding op diverse stukken blijft achterwege. Paden gaan daardoor dichtgroeien en zijn 
met regenachtig weer erg glad. De vrijwilligers zijn erg betrokken bij de begraafplaats en kijken met 
plezier terug op een periode van bijna een half jaar , waarbij iedereen  zo zijn / haar eigen reden heeft 
om lekker buiten in de natuur bezig te zijn. Wij maken ons sterk voor het behoud van een stukje 
cultuurhistorie in en van Apeldoorn, dat ook wel ‘Het Stenen Archief ‘ van Apeldoorn wordt genoemd.   
Dit jaarverslag zullen wij ook uitreiken aan diverse gemeenteambtenaren en de 13 raadsfracties.  
Als waardering voor de werkzaamheden van de vrijwilligers heeft de gemeente een etentje 
aangeboden op woensdag 22 januari, waarbij dit jaarverslag wordt aangeboden. 
Het komende jaar beginnen wij bij mooi, droog weer aan ons 11e seizoen. Door overlijden moesten wij 
afscheid nemen van twee enthousiaste vrijwilligers. Beste lezer bent u geïnteresseerd of kent u iemand 
In uw omgeving die samen met ons wil helpen met het  onderhouden en verbeteren van deze 
historische begraafplaats ? De sfeer proeven kan iedere woensdagmiddag van april tot november van  
13.00 – 15.30 uur. 
Tot slot; Enthousiaste vrijwilliger bedankt voor je inzet en graag tot april 2020. 
 

 
                                                                              Hans Kaal 

Alle informatie over ons vrijwilligerswerk:   Hans Kaal, 055-5220824, mail: ljhkaal@hetnet.nl  
Of b.g.g.  André Staal: 055- 3556571, mail: andreasstaal@gmail.com  
Foto's: Theo van Beek , Hans Kaal, Jetze Kamerling  en  André Staal (o.a. cover).  
© Hans Kaal  2019. 
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