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Fonds Ooststellingwerf publieksmarkt
Hoewel er door de Gemeente al de nodige aandacht aan is besteed willen
wij u hierbij graag nog wat aanvullende info verstrekken over de
publieksdag van het Fonds Ooststellingwerf en u een toelichting geven op
onze plannen voor de komende tijd.
Vrijdag 16 december wordt in het voormalige Rabo Gebouw aan de
Veengang van 15.30 uur tot 18.00 uur een publieksmiddag georganiseerd
en kan er door het aanwezige publiek nog een ‘publieksstem’ worden
uitgebracht. Van 15.30 tot 16.30 uur krijgen alle 21 subsidie aanvragers
de kans hun aanvraag toe te lichten. De bekendmaking van de
toegekende subsidies zal plaats vinden tussen 17.15 -18.00 uur. Uit Elsloo
zijn meerdere subsidie aanvragen binnen gekomen, waaronder voor ons
project. Omdat er voor een groter bedrag aan subsidie is aangevraagd
dan beschikbaar zullen een aantal aanvragen niet gehonoreerd kunnen
worden. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u naar Oosterwolde komt
om daar op ons project te stemmen.
Tijdens de publieksmarkt zal in ‘onze stand’ een ‘minirestauratie atelier
voor graftrommels’ worden ingericht naar het voorbeeld van het
museum/atelier in Veenhuizen. Jannie Bronkhorst en Pieke van Doorn,
beiden actief in dat atelier zullen daarvoor zorgen.
Graftrommeldossiers
Conform de tijdens ons overleg op 20 oktober jl uitgesproken wens om
eventuele eigendomsrechten inz. de aanwezige trommels te respecteren
hebben wij de afgelopen periode gezocht naar beschikbare begraafplaats
dossiers. De jongste graftrommel stamt uit 1945 en bij het het graf
behorende grafrechten zullen naar wij aannemen reeds lang verlopen zijn.
De eerste resultaten van ons onderzoek waren tot nu toe niet geweldig.
Daarover hebben wij de Kerkenraad inmiddels schriftelijk geïnformeerd.
Aan de andere kant vraagt de achteruitlopende kwaliteit van de trommels
en het behoud van dit ‘dorpscultuurhistorische bezit’ om actie. Het Fonds
Ooststellingwerf biedt tenslotte, wellicht eenmalig, financiële
mogelijkheden om daadwerkelijk iets aan de situatie te doen. Binnen die
grenzen moeten op korte termijn afspraken worden gemaakt.
Nadat op vrijdag 16 december bekend zal zijn of het project wel of niet in
aanmerking komt voor subsidie zullen wij in overleg met de Kerkenraad
en de restaurateurs dit mooie project op starten.

