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1. Algemeen
Hierbij ontvangt u het achtste en laatste graftrommel restauratie bulletin. De
restauratie van de graftrommels van Elsloo is klaar.
Tijdens lichtjes avond op 17 november werd de laatste
graftrommel in Elsloo door de vrijwilligers van het
Restauratie atelier persoonlijk afgeleverd. Alle 8 voor de
in aanmerking komende graftrommels zijn daardoor
binnen één kalenderjaar gerestaureerd. Onze werkgroep
vindt dat een geweldige prestatie van de medewerkers
van het grafsteenrestauratie atelier uit Veenhuizen.
Tijdens de zomermaanden waren de trommels die al
klaar waren te bewonderen in het graftrommelmuseum
in Veenhuizen. Op de foto worden die trommels
ingeladen voor vervoer naar Elsloo.
2. Website graftrommelmuseum- en restauratie atelier
In de wintermaanden is het museum gesloten. De restauratie werkzaamheden
gaan ook in de wintermaanden gewoon door. Pieke en haar vrijwilligersploeg
hebben een goed gevulde orderportefeuille met
zelfs internationale opdrachten en zijn inmiddels
aan de volgende klus begonnen. Het
restauratieatelier en graftrommelmuseum
‘Drentse Graftrommels’ beschikt over een eigen website. Het adres van de
website is http://www.drentsegraftrommels.nl/
3. De week van de begraafplaatsen.
Van zaterdag 26 mei tot en met zaterdag 2 juni 2018 wordt de week van de
begraafplaatsen in Nederland gehouden. Dan worden er op heel veel
begraafplaatsen open dagen, rondleidingen en
lezingen georganiseerd. Ook Elsloo doet volgend
jaar mee. Wij zijn van plan om op zaterdag 26
mei het graftrommelproject officieel af te sluiten.
Op hoofdlijnen is het programma voor die dag
klaar. We willen de dag om 10.00 uur beginnen,
tussen de middag is er een lunch en ’s middags
krijgen nabestaanden de gelegenheid de
graftrommels terug te plaatsen op de
begraafplaats. Zodra het programma definitief is zullen wij u uiteraard
informeren.

4. Onderhoud graftrommelgraven.
Voor de week van de begraafplaatsen in 2018 zullen alle 9 graftrommelgraven
op de begraafplaats worden opgeknapt in opdracht van de Kerkvoogdij van de
Hervormde Kerk die zorgt voor het beheer- en onderhoud van de begraafplaats.
De grafzerken en grafstenen zullen worden schoongemaakt, de teksten op de
zerken en de grafstenen zullen leesbaar worden gemaakt, onkruid zal worden
verwijderd en de aanwezige ledikanten (hekken om de graftrommelgraven)
zullen worden opgeknapt. Voor de klus zal een beroep worden gedaan op het
bedrijf van Gerdo Heite uit Oosterstreek dat ook andere werkzaamheden op de
begraafplaats verzorgt. De metalen steunen voor op de graven waarop de
gerestaureerde trommels zullen worden vastgemaakt zijn inmiddels ook binnen.
5. winteropslagkisten.
Op 5 december 2017 verscheen in de Leeuwarder Krant een
kort artikeltje van journalist/verslaggever Wiebren Elverdink
dat hij schreef over het project en met name over de door
het bouwbedrijf Stellingwerf uit Elsloo van Aljan Prakken en
Ruben Koopstra vervaardigde opslagkisten. Het artikel staat
in de digitale boekenkast van de dorpswebsite van Elsloo op
de plank Dorpskerk Elsloovoor ie het artikel nog een keer na
wil lezen.
6. restauratieverslag
Inmiddels is de werkgroep begonnen met het schrijven van het
restauratieverslag. Dat restauratieverslag zal op zaterdag 26 mei worden
overhandigd aan de Kerkenraad van Elsloo. Daarmee is het project restauratie
graftrommels Elsloo definitief afgerond.
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