
Graven opknappen Soerenseweg 
 

 
 

Jaarverslag 2016 



Jaarverslag 7e seizoen 
 

Alweer het zevende seizoen!  Met een enthousiaste groep van 24 vrijwilligers hebben wij in 2016 
weer veel werk verzet op de begraafplaats Soerenseweg. Wij zijn dit jaar woensdag  6 april  
begonnen en hebben het seizoen afgesloten op  12 oktober. Dit jaar mochten wij vier nieuwe  
vrijwilligers begroeten. Anja, Meri en Nasta vanaf 6 april en Corry kwam vanaf 20 april onze  groep 
versterken. Flip en Harry  zijn tot nader orde gestopt. De groep bestond dit jaar uit:  Wim van 
Aanholt, Klaas Bakker, Piet de Beer, Elly Bust, Gerrit Duits, Anja Feddema, Meri Frakkink, Mieke 
Groeneveld, Dick de Groot, Elly Guyt, Bertus Heus, Corry Kaal, Jetze Kamerling, Co Kamp, Heleen 
Klein, Joop Klein, Rob Koldewijn, Marten Mulder, André Staal, Riet Veenhuizen, Nasta Vulik en 
mijzelf. 
 

Vanaf  6 april tot en met  12 oktober hebben wij op 23 zonnige woensdagmiddagen, gemiddeld met 
14 vrijwilligers veel werk kunnen verrichten. Dat betekent totaal ruim 805 uur. Daarbij zijn de talloze 
andere ochtenden en middagen, die vrijwilligers doorbrachten om zerken te schilderen, niet 
meegeteld. 
                  

Werkzaamheden  

 

Onze werkzaamheden kun je zo langzamerhand 'allround' noemen. Dit jaar zijn enkele honderden 
graven schoongemaakt en opgeknapt. Van 106 grafzerken zijn de teksten geschilderd. Kettingen 
werden bij zo'n 50 graven hersteld. Bij 17 graven werden hekwerken roestvrij gemaakt en 
geschilderd. Ook zijn vier graftrommels volledig gerestaureerd.  Glasreinigingsmiddel werd 
beschikbaar gesteld door Autotaalglas. De verf, terpentine en afplaktape voor belettering werd, 
evenals afgelopen jaar, ter beschikking gesteld  door schildersbedrijf van Olst. 

 

  
De 'schoonmaakploeg' aan het werk 



Schoonmaken van graven 

 

Afgelopen jaar zijn wij begonnen met het schoonmaken van de gedeeltes : Tweede klas links en 

rechts van het hoofdpad de  grafnummers  1 - 247 en eerste klas 178-230B gevolgd door tweede klas 

265-707 en tweede klas 1347-1376, inclusief het rondje bij het graf van Roosmalen Nepveu. De 

bloembakken bij de entree werden ieder seizoen met nieuwe bloemen gevuld. Ook  het Indië 

monument werd niet vergeten en goed bijgehouden. 

 

          
Grafnummer 2150, 3e klasse vóór en na 

 

          
Mieke's project: Grafnummer 8, 2e klasse. 

 

 



Schilderen van 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. Dit seizoen zijn op de 
tweede klas de graven tussen de nummers 202 - 707 geschilderd. Ook zijn op de derde en vierde klas 
zerken geschilderd. In totaal van zijn 107 zerken de letters weer leesbaar gemaakt door zes 
vrijwilligers. 
 

              
Prachtig schilderwerk van Heleen. Grafnummer 370, 2e klasse. 

      
                              Heleen                                             Elly G.                                              Meri 



Repareren van zerken, kettingen en glasplaten 

 

  
 

 
 

       
Projecten van Co 



   
Grafnummer 619, 2e klasse. Schoongemaakt, geschilderd en hekwerk vernieuwd.     

 
Grafnummer 1079A, 4e klasse Nieuwenhuis. 

      
Zes kisten kettingen sorteren en dan kettingen passend maken bij de graven.  



Hekwerken roestvrij maken en schilderen 
 

Een groep van gemiddeld 4 vrijwilligers (Klaas, Piet, Wim en Marten) hebben 17 hekwerken aan het 
hoofdpad eerste klas en tweede klas in vak 1 tot 132 ontroest en geschilderd, waarvan een aantal 
zeer grote hekwerken.  

 

 
Een hele klus, maar een prachtig resultaat 

 
Klaas en Piet schuren en schilderen een hekwerk.                   



Graftrommels en marmeren platen 

 
Vier graftrommels verspreid over de vierde klas zijn gerestaureerd. Op de eerste en tweede klasse 
werden door Bertus en Co veel kettingen gerepareerd. Diverse kleine onderhoudswerkzaamheden 
zoals gevallen zerken weer leesbaar op de plek gelegd en paaltjes rond het graf weer vastgezet.  
                                               

       
Voor en na de restauratie 

     
                                Grafnr. 1564, 4e kl. Wolf                            Grafnr. 1702, 3e kl. Rijnders 
         



www.online-begraafplaatsen.nl.  
 

Van ieder graf werd vóór en na de opknapbeurt een foto gemaakt. Zo kan precies worden nagegaan 
welke werkzaamheden de groep wel en niet heeft uitgevoerd. Schilderwerkzaamheden worden 
vermeld op de website met foto van zowel de oude als nieuwe situatie. Via deze site, die is opgezet 
enerzijds voor de genealogische onderzoeker  en anderzijds voor geïnteresseerde familieleden, 
komen regelmatig  reacties uit binnen- en buitenland voor  ons binnen. Ons vrijwilligerswerk staat 
ook op  www.participatiekaart.nl /Apeldoorn. 
Een, via deze website,  gekregen reactie: 
 

In september is onze zoon Berend van Bon in Apeldoorn geweest. Hij is toen met zijn 
vrouw gaan kijken naar het graf van zijn overgrootvader wat er keurig uitzag. Hij stuurde 
ons er een foto van. Wij ontdekten dat op de site van de begraafplaats staat dat een 
vrijwilliger de letters heeft opgeknapt. Wij zouden die vrijwilliger hiervoor graag de 
kosten vergoeden voor het opknappen van het graf. Zou u ons met hem in verbinding 
willen stellen. We hopen van u bericht te ontvangen zodat we de vrijwilliger kunnen 
belonen voor zijn werkzaamheden. 

 

Ons vrijwilligerswerk in de pers 
 

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.  Zo hebben wij een affiche  over ons werk en een oproep voor nieuwe 
vrijwilligers in de mededelingenkast  en de koffie-unit op de begraafplaats hangen. Regelmatig horen 
wij van bezoekers aan de begraafplaats de waardering over ons werk, maar krijgen vragen over  de 
toegankelijkheid op delen van het terrein waar het onderhoud aan paden minimaal is. Gezien ook de 
cultuur historische waarde van deze begraafplaats,ca. 16 ha midden in de woonwijk,  zijn kontakten 
gelegd zowel met de wijkraad De Sprengen en Stichting Apeldoornse Monumenten.  Wijkraad De 
Sprengen heeft naar aanleiding van de presentatie van de meerjarenbegroting 2017-2019 middels 
een inspraaknotitie aandacht gevraagd en verzocht gelden beschikbaar te stellen vanuit een ander 
begrotingsonderdeel ten behoeve van het noodzakelijk onderhoud en deels ten behoeve van het 
inlopen van achterstallig onderhoud. 
 

Tekst wijkblad De Sprengen; uitgave 10 december 2016. 

 

Begraafplaats Soerenseweg  
' Net als Heleen zijn er wekelijks op woensdagmiddag 15 à 18 personen op de begraafplaats bezig 
met het onderhoud van de grafzerken. Zij verrichten goed werk en zorgen ervoor dat de 
begraafplaats toonbaar blijft voor de bezoekers aan dit mooie stukje natuur midden in Apeldoorn. 
Een oase van rust, waar ruimte is voor herdenking en bezinning. Al eerder is in dit wijknieuws 
geschreven over deze begraafplaats en in de krant heeft u onlangs kunnen lezen dat de wijkraad een 
noodkreet heeft geuit. Er is extra geld nodig voor de onderhoudswerkzaamheden. Men heeft zorg dat 
de paden niet toegankelijk blijven door het minimale beheer en onderhoud door de gemeente 
Apeldoorn. Aangezien er nog amper begraven wordt aan de Soerenseweg komt er ook weinig geld 
binnen, daarnaast zijn er nogal wat oude graven waarvoor niet meer wordt betaald. Conclusie, een 
gebrek aan voldoende financiële middelen voor het onderhoud van de begraafplaats. Mocht u 
gelegenheid hebben en u willen aansluiten bij de groep vrijwilligers dan bent u uiteraard van  harte 
welkom. U kunt zich hiervoor aanmelden bij: Hans Kaal, ljhkaal@hetnet.nl '. 
 

mailto:ljhkaal@hetnet.nl


 
Noodkreet wijkraad De Sprengen in De Stentor oktober 2016 

 

 
Ingezonden stuk in De Stentor van 2 november 2016 

 

Zij die ons een warm hart toedragen 

 

Autotaalglas, Monuta Stichting 
Schildersbedrijf Van Olst  

Postmasters Nieuwstraat Apeldoorn 



    
 

Sfeerplaatjes 
 

 
Wethouder Cziesso nam vorig jaar ons jaarverslag in ontvangst 

 
Als beloning een gezellig etentje ( 2015) als dank voor ons vrijwilligerswerk 

 



 
Woensdag 31 augustus werd de middag met een gezellige borrel afgesloten         

 

   
 

     
                       Jetze schildert vrolijk door !                                     Precisiewerk van Gerrit 

 

  

 



Apeldoorn Troffe 2016 

                 
Dit jaar hebben wij ons opnieuw voor de Apeldoorn Trofee opgegeven. De Apeldoorn Trofee is dé 
prijs voor vrijwilligers met als doel: belangstelling, aandacht en waardering voor de vrijwilligers in 
Apeldoorn. Maandagavond 31 oktober was bijna de hele groep (Zie foto) aanwezig in theater 
Orpheus  om te horen of wij bij de prijswinnaars zouden behoren. Helaas dit jaar geen prijs, maar wij 
hebben genoten van deze feestelijke vrijwilligersavond, die werd opgeluisterd met een verrassend 
optreden van 'Op sterk water'. Het lukte om deze avond ons vrijwilligerswerk via dit 
cabaretgezelschap onder de aandacht te brengen. Volgend jaar zijn wij er weer bij. 
 

 
 

 
'Avondje theater' : V.l.n.r. Voorste rij André, Piet en Jetze. Tweede rij Heleen, Dick, Anja, Riet, Hans, 
Meri  en Rob, Tweede rij Joop, Mieke, Marten, Wim en Elly G. Achteraan Klaas en Bertus. 
 

 



Samenvatting 

 

De vrijwilligers zijn erg betrokken bij de begraafplaats en kijken met plezier terug op 23 zonnige 
woensdagmiddagen. Ieder heeft zijn / haar eigen verhaal waarom zij vele woensdagmiddagen 
hebben meegeholpen. Volgend jaar gaan wij beginnen aan ons achtste seizoen  om een stukje 
cultuurhistorie van Apeldoorn te behouden voor het nageslacht. Dit jaarverslag zullen wij doen 
toekomen aan diverse gemeenteambtenaren en de raadsfracties. Wij hebben het seizoen 2016 
afgesloten op woensdagavond 30 november 2016 met een gezellig etentje, aangeboden door de 
gemeente. Hier werd aan iedereen dit jaarverslag uitgereikt. Op naar het achtste seizoen en graag 
allemaal tot volgend jaar. 
 

Hans Kaal 

 

 

 

 
Alle informatie over ons vrijwilligerswerk:   Mail: ljhkaal@hetnet.nl  
Foto's: Hans Kaal, Co Kamp en Heleen Klein en André Staal. 

 
© 2016 Hans Kaal / Apeldoorn.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 


