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Fonds Ooststellingwerf Subsidie toekenning
Tijdens de publieksdag van het Fonds Ooststelling hebben wij op 18 december
subsidie toegekend gekregen voor het graftrommels restauratie project in Elsloo
Wij hadden 5.000,- gevraagd en die hebben we ook gehad. Tijdens de
publieksmarkt hadden Jannie Bronkhorst en Pieke van Doorn een ‘minirestauratie
atelier voor graftrommels’ ingericht naar het voorbeeld van het museum/atelier
in Veenhuizen. Om de echte liefhebbers te informeren was het eigenlijk tijdens
de publieksdag veel te druk.
Interview door de Leeuwarder Courant
In de week na de publieksmarkt werden wij gebeld door Wieberen Elverdink,
journalist van de Leeuwarder Courant met de vraag of wij mee wilden werken
aan een interview en foto sessie voor de Leeuwarder Courant. Dat wilden wij wel.
Janny Bronkhorst, Helmich Hammer, en Aad Oudshoorn werden geïnterviewd
door de Leeuwarder Courant en dat leverde een o.i. alleraardigst artikel op in de
LC. Het artikel is als bijlage aan dit bulletin toegevoegd.
Graf(trommel)dossiers
Zoals wij in het vorige bulletin al meldden is het traceren van info over de met
graftrommels versierde graftrommels een hele klus. De speurtocht in eigen
begraafplaats administratie van de Hervormde kerk leverde bijna niets op. Het
gaat daarbij om de begraafplaats administratie uit de periode van 1928-1945.
Ook een verzoek aan onze eigen Archiefcommissie leverde niets op. Intussen
speuren wij door.
Tresoar
Wij kregen het advies om bij Tresoar navraag te doen naar de mogelijke
aanwezigheid van grafdossiers. In een schriftelijke reactie op onze vraag
aan Tresoar ontvingen wij een teleurstellend antwoord. Bij Tresoar is geen info
over de graftrommels van Elsloo beschikbaar. Ook speurtochten op de website
‘de krant van toen’ leverde tot nu toe niets op.
Werkbezoek Fractie Partij van de Arbeid.
Op zaterdag 21 januari brachten drie fractieleden van de Partij van de Arbeid
Fractie een werkbezoek aan Elsloo. N.a.v. publiciteit over de graftrommels van
Elsloo waren zij in het onderwerp geïnteresseerd geraakt en op hun verzoek
verzorgden wij een rondleiding over de begraafplaats en toonden daarbij de
aanwezige graftrommels. Daarna aten we een broodje en een kopje soep in ons
Karkehus en gaven ook nog een rondleiding door onze kerk.

