
Stichting Noorderbegraafplaats Assen

Verslag werkzaamheden in het jaar

2019
Algemeen.

Bij het lopen over de begraafplaats eind 2019 kan in vergelijking met 2018 men het gevoel
krijgen dat er meer werk is verricht. Dat kan een gevolg zijn van het feit dat een aantal grote
projecten is afgerond of in uitvoering zijn. Vooral de oplevering van de graven Hofstede is
een mijlpaal voor het jaar 2019.
In dit jaar hebben we het op de zaterdagen wat het weer betreft meestal goed getroffen. Dat
geldt ook de maan- en donderdagen als de metselaars en krabbers/schilders actief zijn.
Vaak kan ieder ’s ochtends flink aan de bak en gaat het pas ’s middags of ‘s avonds
regenen.
Net zoals in de vorige jaren ligt het seizoen zomaar achter ons. En dan komt de vraag: “In
hoeverre hebben we de gestelde doelstellingen van de planning gehaald?” Dat kan per
onderdeel nogal verschillen. In het volgende overzicht wordt getracht van alles wat in het
afgelopen jaar gedaan is een helder beeld te geven.

Parkaanleg-groen.

Aan het begin van het seizoen is na onderling overleg voor het eerst een deel van de
begraafplaats verdeeld onder de vrijwilligers. Vrijwel alle vrijwilligers die in het groen
werkzaam zijn krijgen een aantal rijen in perk 2. Als iemand klaar is met zijn/ haar deel, kan
in de perken 4 en 5 aanvullend werk worden verricht. Vijf jaar geleden zou dat door het
talrijke opschot, voortwoekerende hedera en forse pollen met russen een onmogelijke klus
zijn geweest. In de afgelopen jaren is hiervan zoveel met wortel en tak uitgegraven, dat het

nu te doen is. De reacties
van de bezoekers over het
groenonderhoud zijn erg
positief, zeker van hen die
de begraafplaats kennen
van zes jaar of langer
geleden. Toch is het ieder
jaar weer een fikse opgave
om het zo te houden.
Het laatste werkje dit jaar is
het afsteken van de randen
van het middenpad. Er zijn
tuinarchitecten die ervoor
pleiten om de paden te laten
vergroenen. Oude foto’s
laten echter zien, dat dit niet
de oorspronkelijke toestand
is geweest. En dus…



In het voorjaar is er door ervaren boomchirurgen veel werk verricht aan de beuken rond de
begraafplaats en aan de monumentale eik in perk 3. De uitgeschoten conifeer, die op een
graf stond in perk 3, is daarbij omgezaagd. Vooral met die laatste ingreep zijn we blij. Aan de
rand van perk 3 staat een beuk die de droge zomer van 2018 niet heeft overleefd. We
hoopten dat deze in het voorjaar nog zou uitbotten, maar helaas is dat niet het geval.
In het voorjaarsoverleg met de gemeente is afgesproken de rododendrons tussen de perken
1 en 2 aan de westzijde in te korten. Dat is nog niet gebeurd. Ze hangen over de graven en
zijn voor een groot deel kaal. Mogelijk komt dat door de schaduw van een paar kleine
bomen die er vlak voor stonden. Deze zijn in het voorjaar omgezaagd, zodat de kans op een
goed herstel na een snoeibeurt van de rododendrons is toegenomen.
In het voorjaar zijn er in perk 6 een aantal taxusstruiken vervangen. Op één na zijn ze goed
aangeslagen. In het voorjaar moeten een paar struiken op een andere plaats worden gezet
omdat is gebleken dat ze op kindergrafjes staan.
De vooral in perk 6 staande
buxusheggen en -struiken zijn
nog niet aangetast door de
buxusmot. Mogelijk weten de vele
vogels, die in het bos rondom hun
domicilie hebben, daar meer van.
Uit particuliere tuinen krijgen we
regelmatig planten aangeleverd,
waaronder herfstasters. Van de
gemeente hebben we ook dit jaar
de traditionele verbena’s
ontvangen.

De buxusstruiken en heggen
staan er nog goed bij. We hopen
dat de omringende vogels in het
bos de buxusmot van de Noorder
weg houdt.

Beletteren.

Door ziekte en familieomstandigheden hebben in het afgelopen jaar niet alle medewerkers
zich met beletteren bezig kunnen houden. Het blijft bovendien een werkje waarbij je geen
regen kan gebruiken. Toch zijn er aanzienlijke vorderingen gemaakt:
* Alle tien zerken van de graven Hofstede in perk 1.
* De grote stele van de familie Woudman in perk 1.
* Een aantal zerken en grafplaten in perk 1 in combinatie met het plaatsen van een hek.
* De zerken op het graf Servatius/Van Bulderen in perk 3.
* Een aantal staande hoofdstenen in de perken 2, 4 en 5. Deze zijn in opdracht beletterd.
* Een grote hoeveelheid hoofdstenen en (vaak marmeren) grafplaten in perk 6.
Wat perk 6 betreft zijn we dit jaar een heel eind gekomen. Veel grafplaten zijn gelijmd en
beschilderd. Een paar hoofdstenen kunnen makkelijk beletterd worden omdat ze los op de
grond liggen. Het is lastiger te werken aan de monumentjes van de kindergraven. Deze
stenen zijn naar verhouding klein. Als ze ook nog aan het beton vastzitten moet er laag bij
de grond worden gewerkt. Dat levert bij het verven een ongemakkelijke houding op.



Rechts de dit jaar
beletterde stele van
de familie Woudman,
links vooraan het
hek op het graf van
de familie Hommes
in perk 1. Eind
november kan dit
hek worden
geplaatst en de
originele grafborden,
die eerst los tegen
een betonnen
paaltje stonden, aan
het hek worden
opgehangen.

Metselwerk.

De eerste klus in 2019 betreft natuurlijk de gravenrij Hofstede. Voor het laatste deel is
dezelfde werkwijze gevolgd als bij de eerste twee delen. Op een betonnen fundering
muurtjes met oude waalsteen in kruisverband metselen. En tenslotte het gieten van een
betonnen plaat aan de bovenzijde. Na het plaatsen van de laatste vijf zerken door de firma
Veenstra is het metselwerk afgewerkt door het aanbrengen van een knipvoeg.
Naast de zerken Hofstede zijn nog verschillende zerken van een goede onderbouw voorzien.
Dat betreft het metselwerk op de volgende graven:
* Frederika Smidt, grafnr. 1/M/38 (door grote scheuren dreigde het muurwerk in te zakken)
* Jacoba Elizabeth Ham, grafnr. 1/M/39 (zelfde probleem als nr. 38)
* Echtpaar Gasinjet-Crooy, grafnr. 1/J/129 (nieuw muurwerk onder teruggevonden zerk)
* Familieleden Meyboom, grafnr. 1/J/130 (het rechterdeel was al in opdracht van de
gemeente in 1992 hersteld,
het linkerdeel is nu
gerestaureerd). De in
stukken uiteenvallende
zerk van Claas Meyboom
is nu op een betonnen
plaat gelegd.
Voor zover mogelijk is de
oude steen hergebruikt. Bij
het graf Gasinjet-Crooy is
nieuwe steen verwerkt.

De herstelde graven
Gasinjet-Crooy (dubbele
zerk links) en Meyboom
(de vier zerken rechts er
naast).

Op een vijftal plaatsen zijn muurtjes met rollagen hersteld of opnieuw aangebracht:



* Graf De Stoppelaar Blijdesteijn, grafnr. 1/F/206 (met de oude stenen nieuw opgetrokken)
* Graf Elling/Noording/Somer, grafnr. 1/F/224 (als grafnr. 206)
* Graf Fabricius/Grosman/Hommes, grafnr 1/O/348 (opgetrokken met nieuwe stenen)
* Graf familie Bertling, grafnr. 3/P/02 (geheel nieuw gemetseld met oude stenen)
* Graf Bijlsma/Jongbloed/Sijtsema, grafnr. 3/R/74 (vastzetten loszittende oude rollaag)
De overige werkzaamheden waarbij is gemetseld, betreft de opdrachten in de perken 2, 4 en
5. Net als bij het beletteren is veel werk verricht in perk 6. Bij vrijwel al dit werk is gebruik
gemaakt van natuurstenen banden die afkomstig zijn van De Eshof in Vries. Gebroken
banden van opdrachtengraven zijn vervangen door hele. De afkomende stukken zijn bijna
alle gebruikt voor het herstel van de kindergraven, omdat deze kleinere afmetingen hebben.

Bij de hekgraven zijn vaak nieuw
gegoten betonnen poeren geplaatst.
Veel zandsteen is door breuk niet te
gebruiken. Wel bewaren we de
grotere stukken als aanvulling bij een
bestaand graf. Wanneer met de
maatvoering van andere poeren geen
rekening hoeft worden gehouden,
kunnen restanten soms bij een nieuw
aan te brengen hek worden gebruikt.

In perk 6 zijn grote vorderingen
gemaakt. Het metselwerk aan bijna
alle graven die op de foto te zien zijn,
is hersteld. Van de meeste graven is
de grafplaat of stele beletterd.

Hekken.

Al in februari worden er twee hekken geplaatst. Het vertrek uit de schuur van mw. Popken is
de achterliggende oorzaak. Gelukkig zijn de funderingen eind 2018 aangebracht, zodat de
poeren voldoende steun hebben.
De volgende hekken zijn geplaatst:
* Graf De Stoppelaar Blijdesteijn, grafnr. 1/F/206 (hek afkomstig uit Tytsjerk)
* Graf Elling/Noording/Somer, grafnr. 1/F/224 (hek afkomstig uit Woudsend)
* Graf Fabricius/Grosman/Hommes, grafnr 1/O/348 (hek afkomstig uit Assen)
* Graf familie Bertling, grafnr. 3/P/02 (hek afkomstig uit baarhuisje en gemeentewerf)
* Graf Bijlsma/Jongbloed/Sijtsema, grafnr. 3/R/74 (hek afkomstig uit Veendam)
Het hek uit Woudsend hebben we begin dit jaar kunnen aankopen. Verder hebben we
onlangs uit Driebergen nog een hekje kunnen halen. Twee aankopen in dit jaar is niet veel.
Gelet de lay-out van de aangeboden hekken wordt het vaak duidelijk dat dit niet past op de
Noorder. Staat er ergens een hek te koop wat we kunnen gebruiken, dan zijn we er nog niet.
Er zijn helaas tamelijk veel verkopers die gelijk miljonair willen worden. Wij gaan daar tot hun
spijt niet aan meewerken.
De hekken moeten, of ze nou uit het baarhuisje komen of zijn aangekocht, soms op maat
worden gemaakt door DAAT-Drenthe. Dan komt het afkrabben en verven.
In 2018 zijn alle aanwezige hekken in perk 1 wat verfwerk betreft in goede staat door de
schilders afgeleverd. In 2019 is naast een drietal ‘nieuwe’ hekken gewerkt aan de hekken in
perk 3 die bij de aanvang van onze werkzaamheden te weinig aandacht hebben gekregen.
Ook de in 2014 gebruikte verf heeft niet de kwaliteit die wij nu voorstaan. Het werk aan de
twee grote hekken Holthe tot Echten is erg arbeidsintensief geweest. En dat kost tijd! De
staat van het hekwerk geeft eerst problemen. Door verzakkingen passen de toegangshekjes
niet goed meer. En één van de palen is bij de voet gebroken. Dat is nu hersteld. Na een
grondige reiniging en driemaal geverfd te zijn, staan ze er weer prachtig bij.



In december 2019 is het hek op
het graf Sijtsma in perk 3
geplaatst. Het hek komt uit
Veendam. De oude rollagen, die
door het gebruik van ijzeren
strippen aan de poeren loslagen,
zijn daarna opnieuw vastgezet
op de bestaande fundering. De
oude grafborden zijn verdwenen.
Het ervoor in de plaats
gekomen nieuwe grafbordje op
de paal staat in het graf.

In de planning staat dat we
willen proberen vijf hekken van de gemeentewerf aan te vullen voor het grote graf van de
familie Van Gorcum grafnr. 3/T/025. Dat is ‘under construction’. De hekken liggen
momenteel deels bij DAAT Drenthe en worden daar gerestaureerd en aangevuld.

Overige zaken.

Naast de restauratie van de zerken Hofstedezijn er het afgelopen jaar twee grote projecten
gestart. Deze zullen naar verwachting in het komende jaar gereed komen.
Het eerste grote project is de realisatie van het kindermonument in perk 6. Van de
Rabobank is een bedrag toegezegd uit het Rabofonds. In november is voor dit monument de
opdracht verleend aan steenhouwer Engberts. In het voorjaar zal dit worden geplaatst.

De restauratie van de grafmonumenten Servatius/Van Bulderen en Brumsteede is in volle
gang. In maart zijn de monumenten naar Warffum getransporteerd. Kleurenonderzoek heeft
uitgewezen dat de monumenten bij oplevering geheel zwart waren geschilderd. Beide
monumenten liggen nu geheel uit elkaar en zijn deels gezandstraald om de ontbrekende
delen op een goede manier aan het bestaande ijzerwerk te lassen. Dat is een nauwkeurig
werkje, omdat het om gietijzer gaat en niet om smeedijzer. De doelstelling om beide
monumenten zo compleet mogelijk te herstellen is daarbij het uitgangspunt. Oude foto’s
geven nauwkeurig de oorspronkelijke situatie weer. Op één punt is dit niet het geval,
namelijk de hogels (te vergelijken met opstaande krullen) op de hoeken van het tentdak. Met
monumentenzorg wordt overlegd of deze naar 19e eeuws model toch mogen worden
aangebracht. Als dat lukt zal het monument Brumsteede wat ornamentiek betreft nog beter
het neogotische karakter uitstralen. In de zomer hoopt men de monumenten terug te
plaatsen. RTV Drenthe heeft onlangs in de smederij een filmpje gemaakt van de restauratie:
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/155439/Grafmonumenten-Noorderbegraafplaats-

Assen-toch-niet-okergeel

Nu we geen gebruik meer kunnen maken van de schuur van mw. Popken is in de
zomermaanden regelmatig onder een partytent gewerkt om bij regen te kunnen doorwerken.
Het komt goed uit dat juist in deze periode de grote hekken Van Holthe tot Echten aan de

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/155439/Grafmonumenten-Noorderbegraafplaats-Assen-toch-niet-okergeel
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/155439/Grafmonumenten-Noorderbegraafplaats-Assen-toch-niet-okergeel


beurt zijn, want deze hekken
kunnen alleen op de
begraafplaats zelf worden
behandeld. In november krijgen
we van de gemeente Assen de
beschikking over een houten
schuur van 4x6m. Deze wordt
naast het baarhuisje geplaatst.
Dat is een prima ruimte om
allerlei werk uit te voeren. De
stroom is afkomstig uit de
garagebox van een vrijwilliger
en de keet kan verwarmd
worden middels de heater op
een butagaspot. Hier kunnen
we het wel een drietal jaren
uithouden.

In 2019 is nog een wens van ons in vervulling gegaan. In September kunnen we een
mededelingenbord plaatsen. Dat hebben we in vrijwel complete staat op de gemeentewerf
aangetroffen. Naast de tegenoverliggende bank worden vier fietsenklemmen geplaatst, die
we eveneens op het terrein aantreffen.

Het is niet gelukt om de in ons bezit zijnde graftrommels te restaureren. Tijdgebrek is de
belangrijkste reden. De restauratie van deze objecten is, wil je het mooi hebben, een erg
arbeidsintensief werkje.

De twee traditionele open dagen zijn een succes. Op de dag van de Noorderbegraafplaats
(25 mei) is er samengewerkt met de Asser Historische Vereniging. Dat heeft veel publiek
getrokken; ongeveer 175 belangstellen zijn door ons verwelkomd. Omdat de meeste
mensen gelijk doorlopen naar de begraafplaats heeft de AHV er niet zoveel aan gehad.
De Open Monumentendag heeft ook een aantal bezoekers gebracht, naar schatting 80
mensen weten de weg naar de Noorder te vinden.
Daarnaast zijn er rondleidingen voor groepen die zich bij ons opgeven. Meestal betreft het
families die langs komen. Verder zijn, na een lezing op een vergadering van de AHV,
mensen van de AHV en leden van de Rotary door ons rondgeleid.

Het jaarlijkse uitje richting smederij Caspers is dit jaar niet doorgegaan omdat er op dat
moment te weinig resultaten kunnen worden getoond van de restauratie. We hopen dit
evenement begin volgend jaar te organiseren.

Aan het eind van het jaar zijn we de lijsten vrijwilligers bij langs gegaan. Aan een paar
mensen die we de laatste tijd niet hebben gezien is gevraagd of ze nog verder willen gaan
met het vrijwilligerswerk. De harde kern bestaat uit ongeveer vijftien mensen. Op dit moment
kunnen we constateren dat het aantal vrijwilligers stabiel blijft. Dat geeft vertrouwen voor het
werk dat in 2020 staat te gebeuren.

ldk



Planning werkzaamheden voor het jaar

2020

De twee stenen grafkelders waarop in de zomer van 2020 de twee rijksmonumenten
herplaatst zullen worden. We zijn benieuwd naar het resultaat!

Parkaanleg/groen.

Omdat een in 2018 geplante beuk het door de droogte niet heeft gered, hopen we daarvoor
een vervangend exemplaar te kunnen krijgen.
In samenspraak met de mensen van de gemeente is begin 2019 afgesproken de grote
rododendrons tussen de perken 1 en 2 alleen aan de westzijde in te korten. Als het kan
willen we dit graag dat dit in 2020 gebeurt.
Ook voor dit jaar hopen we van particulieren struiken te krijgen. Daarbij hebben inheemse
struiken onze voorkeur. Na het plaatsen van het kindermonument en de restauratie van de
overige graven in perk 6 zou het mooi zijn om met wat extra struiken dit deel van de
begraafplaats nog beter aan te kleden. Om het kindermonument willen we een rand leggen
van natuurstenen banden, waarbinnen we bloeiende planten willen plaatsen. Daardoor zal
dit monument vanaf het middenpad meer opvallen. Witte of gele bloemen vallen goed op.
Daarnaast past de kleur wit symbolisch heel goed bij kindergraven.
De resterende hoop zwarte aarde rechts naast het baarhuisje kan gebruikt worden voor
ophoging van paden en kuilen in een grafveld en de perken binnen de hekken.



Net als het vorig jaar blijft het bijhouden van het klein groen op de gehele begraafplaats de
belangrijkste doelstelling.

Belettering.

In perk 1 zijn een aantal zerken die nog beletterd kunnen worden. Daarbij denken we vooral
aan de volgende zerken:
*De zerk van Margaretha Westra en haar kind, grafnr. 1/M/40.
*De zerk van het echtpaar Hofstede-Schroeder, grafnr. 1/M/41.
*De zerk van het echtpaar Gasinjet-Crooy, grafnr. 1/J/129.
*De vier zerken op de graven van de familie Meyboom, grafnrs. 1/J/130 en 130A.
*De vier zerken op de graven Woudman, grafnrs. 1/I/157 en 158.
Bij de eerste twee grafnummers zou dit samen kunnen gaan met het herstel van de
onderliggende muurtjes.
De teksten en ornamentiek van de zerken rond de grafzuil van het monument Servatius-Van
Bulderen krijgen nog een extra verflaag. Verder willen we in overleg gaan met betrekking tot
de teksten op de beide gietijzeren monumenten Servatius-Van Bulderen en Brumsteede.
Deze zouden in het zilver kunnen worden gezet.
Tenslotte hebben we het over de nog niet beletterde monumenten in perk 6 en de
opdrachtengraven. Nog steeds krijgen we ieder jaar te maken met een aantal nabestaanden
die het grafmonument van hun familie door ons wil laten opknappen.

Metselwerk.

In 2019 is van een viertal graven in perk 1 de onderbouw gerestaureerd c.q. opnieuw
aangebracht. We hopen daar in 2020 mee verder te gaan. Daarbij valt te denken aan:
*De zerk van Margaretha Westra en haar kind, grafnr. 1/M/40.
*De zerk van het echtpaar Hofstede-Schroeder, grafnr. 1/M/41.
*De zerkenrij van de familie Servatius, grafnr. 1/L/60 en 61. De twee ingestorte zerken aan
de linkerkant laten we zo liggen. Om te voorkomen dat de eerste zerk aan de rechterzijde
ook instort -de zerk is al in drie stukken gebroken- zal hier preventief ingegrepen moeten
worden.

Op de voorgrond
de zerk van
Margaretha Westra,
dochter van een
Asser
burgemeester en
echtgenote van
Herman Hubert
van Lier. Het
verband tussen de
onderliggende
stenen is geheel
weg, waardoor
deze belangrijke
zerk nog verder in
stukken uiteen kan
vallen. Op de
achtergrond met
hardstenen zijkant
de gravenrij
Servatius.



*Het muurwerk onder de zerken grafnrs. 1/L/54 en 55 verkeert in desolate staat en zou
eveneens gerestaureerd moeten worden.
*Van het graf Timmer, grafnr. 1/E/260 zijn de verrotte houten paaltjes inmiddels verwijderd.
Hiervoor hebben we hardstenen banden met paaltjes uit Vries in voorraad. Daar zal voor de
stabiliteit een betonnen fundering onder moeten worden gelegd.
*In het verslag over 2019 staat vermeld, dat er momenteel wordt gewerkt aan hekken
bestemd voor het graf van de familie Van Gorcum, grafnr. 3/T/025. Eerst zal een nieuwe
fundering worden gemaakt. Vervolgens kunnen we alleen het rechterdeel plaatsen. De
linkerkant willen we vrijhouden in verband met de herplaatsing van de beide
rijksmonumenten in de zomer. Na het plaatsen van hekken zullen rollagen van nieuwe steen
tussen de hekpalen worden gemetseld.
*Vorig jaar is in de planning de grafzuil Van Druten, grafnr. 3/R/51 ter sprake geweest. Dit
jaar willen we dit graf omringen met gemetselde oude stenen, daarbinnen bestraat met
antieke gele Friese klinkertjes. Deze steentjes kwamen we tegen bij het uitgraven van een
oude fundering. Verder hebben we nog een aantal van deze klinkertjes, afkomstig van een
pand aan de Vaart ZZ. Uit de voorraad Belgisch hardsteen uit Vries, zit materiaal waarvan
eenvoudige paaltjes kunnen worden gemaakt. Daaraan kunnen we kettingen hangen. Dan is
dit monument tenminste weer aangekleed.
Net zoals bij het beletteren zijn er nog metselwerkzaamheden te verwachten bij de
opdrachtengraven en de graven in perk 6.
Van de gemeente Tynaarlo hebben we inmiddels bericht ontvangen dat ook in dit voorjaar
graven in Vries worden geruimd. De natuursteen die vrijkomt mogen wij weer ophalen.

Overige zaken.

In 2020 zullen we proberen om in ieder geval één graftrommel te restaureren.
Nu er een mededelingenbord staat gaan we verder over de invulling nadenken. Naast de
informatie over onze stichting wordt informatie over de lopende projecten gegeven. Ook de
nieuwsbrieven worden erin opgehangen.
Het ligt in de bedoeling aan de achterzijde een plattegrond aan te brengen. Het is mogelijk
om dit op materiaal te drukken dat vochtbestendig is. Dat kan pas als de nummering in alle
perken duidelijk is en de graven van de huidige situatie alle zijn ingetekend.
In 2020 worden belangrijke stappen gezet om te komen tot een boek over de begraafplaats.
De komende maanden zal het archief regelmatig worden bezocht om te proberen enkele
onduidelijkheden uit de geschiedenis op te helderen. Daarna zal door de scribenten
begonnen worden aan de
invulling van het boek. In
de planning willen we het
boek volgend jaar laten
uitkomen.

De ochtendzon komt
letterlijk en figuurlijk op
boven de Noorder.
Al hebben we in 2020 nog
niet het einddoel van alle
herstelwerkzaamheden
bereikt, dan mag duidelijk
zijn dat we over de helft
zijn gekomen. Daarna zal,
het is nu nog niet precies te
zeggen wanneer, er alleen
van onderhoud sprake zijn.



O ok in 2020 hopen we een dag van de Noorderbegraafplaats te organiseren en mee te
doen aan de open monumentendag.
Voor 2020 staat de oplevering van het kindermonument gepland.
In de zomer verwachten we de beide gietijzeren rijksmonumenten in al hun glorie weer terug
op de Noorder.
Als dat allemaal lukt hopen we eind 2020 met de voltooiing van de grote projecten Hofstede,
het kindermonument en de twee rijksmonumenten de Noorder het aanzien te geven wat we
van meet af hadden gehoopt te bereiken.
Daarmee zijn echter nog niet al onze wensen vervuld. Er ligt ook dan nog een aantal kleine
restauraties van grafmonumenten te wachten. We hebben nog een aantal losse grafborden
zonder hek. En niet te vergeten het groenplan. Daarin staat met name een dwarsweg
gepland en het plaatsen van bomen langs de zijpaden. We gaan echter niet te ver op de
zaken vooruitlopen. Alles moet zijn tijd hebben. Met de resultaten in de afgelopen jaren en
datgene wat gepland staat voor 2020 kunnen we in ieder geval dik tevreden zijn.

Ldk.


