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Toestemming
Voor onze plannen om de graftrommels op de begraafplaats te restaureren
hebben wij uiteraard de Kerkenraad op de hoogte gehouden. Die contacten
liepen via Helmich Hammer omdat die zowel in het restauratiegroepje zit, maar
ook lid is van de Kerkenraad en per 1 januari 2017 officieel beheerder van de
begraafplaats is geworden. In een vergadering van de Kerkenraad is inmiddels
officieel toestemming verleend om de graftrommels te restaureren.
Restauratieafspraken.
Met Jannie Bronkhorst van het restauratieatelier hebben wij inmiddels overlegd
over de uitvoering van de restauratie. Op dit moment heeft het atelier de handen
vol aan enkele andere klussen (bijv. een graftrommel van Ameland met veel
bloemen waar heel veel tijd in gaat zitten) Zodra zij zover zijn gaan wij de eerste
2 graftrommels naar Veenhuizen brengen. We beginnen daarbij met de
graftrommels die het hardst aan restauratie toe zijn. Pieke van Doorn van het
atelier heeft toegezegd om foto’s te maken van het project voor ons eindrapport.
De werkzaamheden beginnen op korte termijn en zoals het er nu naar uit ziet
zou het restauratieproces in het najaar van 2017 klaar moeten zijn.
Burgerlijke Stand Gemeente Ooststellingwerf
Bij onze speurtocht naar info over graftrommels in Elsloo en de overledenen en
hun nabestaanden hebben wij ook een bezoek gebracht aan de Burgerlijke Stand
van de Gemeente Ooststellingwerf. We hebben daar meerdere keren gesproken
met vrijwilliger Frans van Baaren en zijn vrouw. Het leverde boeiende informatie
op waaronder zgn. parentelen (stambomen) Met de info zullen wij uiteraard
zorgvuldig omgaan en die info zal ook niet worden gepubliceerd. Wij geven
daarmee gehoor aan de oproep uit onze startbijeenkomst. De info is uiteraard
wel openbaar en specifieke vragen willen wij voor zover mogelijk natuurlijk wel
beantwoorden of in behandeling nemen. Wij zijn de komende maanden in
principe elke woensdagochtend in het Karkehus aanwezig van 9.30 tot 11.30.
Winteropslag
Om in de toekomst de gerestaureerde graftrommels tegen winterse
weersomstandigheden te beschermen denken wij na over de fabricage van
houten stapelbare kisten waar wij de graftrommels in de wintermaanden binnen
kunnen opslaan. Op korte termijn overleggen wij over ons plan met Ruben
Koopstra van het nieuwe Bouwbedrijf van Ruben Koopstra en Aljan Prakken uit
Elsloo.
Elsloo ter tafel.
Op zaterdagmiddag 25/2 besteedt Hendrik Betten tijdens Elsloo ter Tafel
aandacht aan het onderwerp Graftrommels. Voor die middag is Evert Jan Halkus

uit Twello uitgenodigd die mede auteur is van een heel boeiend boek over het
onderwerp. Verder is Janny Bronkhorst uit Elsloo uitgenodigd die enkele jaren
geleden de Graftrommel van Meester K.J. Dijkstra restaureerde en medewerkster
is van het Graftrommel Restauratie atelier in Veenhuizen. De middag begint om
15.00 uur in ’t Anker.
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