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Algemeen.

Het gaat in het afgelopen jaar weer net zoals in de voorgaande jaren. Als het seizoen begint 
lijk je zeeën van tijd te hebben. Voor je ´t weet sta je aan het eind van het jaar. En dan vraag
je je af wat er allemaal gedaan is. Als we nu terugkijken is er zeker veel gedaan, maar niet 
alles is even goed zichtbaar. Een terugblik als deze aan het eind van het seizoen maakt ons 
mede bewust van al het gedane werk. Ook nu start ik bij de verschillende onderdelen met de
planning die eind 2017 is gemaakt.

Ook rond de Noorderbegraafplaats is het jaar 2019 met een spetterende vuurwerkshow 
begonnen. We hopen dit jaar met al onze projecten ook spetterend af te sluiten.



Parkaanleg-groen.

Een aantal toppen van de in het jaar 2017 geplante berken aan weerszijden van het 
middenpad bogen nogal door. Door een storm was er zelfs een top geknakt. In april zijn 
twee berken vervangen. De voorgangers zijn uitgegraven en in de perken 1 en 5 geplant. 
Geheel achter is op een open plek een beuk neergezet. De drie bomen zijn ondanks de 
droogte goed aangeslagen. Dat geldt niet een beuk in perk 3, waar een berk al het vocht 
had weggezogen. Mogelijk maakt deze beuk in 2018 alsnog een doorstart.
In november zijn de treurbeuk in perk 6 en de magnolia in perk 5 van plaats verwisseld. In 
uitgegroeide vorm zou de beuk perk 6 -nu al de donkerste plek van de begraafplaats- 
helemaal verduisteren. Dat is met deze actie voorkomen.
De droge zomer heeft onder de struiken en heggen meer schade aangericht. In het najaar 
zijn de meeste struiken aan de onderzijde gelukkig opnieuw uitgebot. Niet door de droogte 
maar door het vocht zijn een aantal taxusstruiken in perk 6 doodgegaan. Om dat in de 
toekomst te voorkomen is al gewerkt aan ophoging van dit velddeel. Opvallend is verder het 
kleurverschil van de taxus. Dat heeft te maken met de hoeveelheid kalk in de bodem, die 
hier van nature zuur is. In het najaar is op een aantal plaatsen wat kalk gestrooid.

Het grootste deel van 
de taxus ziet er mooi 
donkergroen uit. Een 
klein deel, hier vooral 
achter de bank, ziet er 
lichtgroen tot geel uit. 
Dat kan wijzen op een 
gebrek aan kalk.

Door de in perk 6 buxusheggen lijkt dit perk een stuk minder kaal. Helaas is een deel door 
de droogte verloren gegaan. De oprukkende buxusmot is nog niet gesignaleerd. De vraag is,
hoe lang dit nog gaat duren. Daarom moeten we er nu al over nadenken hoe dit perk aan te 
kleden als de buxus verdwijnt.
In het hele seizoen is op de begraafplaats als geheel gewied, geschoffeld, geplant en 
begoten. Met zichtbaar resultaat. De verschillende plantensoorten op de graven zelf hebben 
het goed gedaan. Met name rozen doen het kennelijk goed op deze grond; deze hebben 
uitbundig gebloeid. Net als vorig jaar hebben we de vaste planten uit de gemeentelijke 
bloembakken -de bekende verbena’s- mogen ontvangen.

Beletteren.

Speerpunten voor het jaar 2018 zijn de belettering van de belangrijke zerken in perk 1 en 
een groot aantal grafplaten in perk 6. Dat is wat perk 1 betreft geheel en perk 6 ten dele 



gelukt. Enkele beletteraars zijn om allerlei redenen in het afgelopen jaar regelmatig 
verhinderd. Verder ligt er veel werk te wachten in andere perken. Opdrachtengraven hebben
daarnaast de prioriteit. Verschillende grafplaten in het deel wat het dichtst bij het baarhuisje 
ligt zijn wel schoongemaakt en beletterd. In dit perk zijn relatief veel grafplaten en 
hoofdstenen gebroken. Tot nu toe is het gelukt om van de gevonden brokstukken weer een 

aantal complete monumenten
te maken. Meestal gebeurt 
het lijmen na het beletteren. 
Er moet in dit perk nog veel 
gebeuren.

Hier in perk 6 is een begin 
gemaakt met het schoonmaken 
en beletteren. Daarmee zijn we 
nog niet klaar want een deel van
de graven is erg verzakt. De 
meest verzakte graven worden 
waterpas gezet. Is de 
verzakking klein dan laten we 
dat zo. De betonnen dekplaat 
van het graf op de voorgrond zal
nog met beton worden opgevuld
en de hoofdsteen en banden 
vastgezet.

Verschillende grafplaten die het vorig jaar zijn beletterd beginnen in deze donkere hoek van 
de begraafplaats weer groen te worden. Het poreuze marmer wordt er niet beter op als dit 
jaarlijks moet worden schoongeboend. Als je er niets aan doet wordt het marmer 
langzamerhand donkergrijs en lijkt het meer op Belgisch hardsteen dan marmer. We hebben
nog geen goed middel kunnen vinden om dit te voorkomen. 
Naast de genoemde opdrachtengraven en het werk in perk 6 is er nog een aantal liggende 
zerken in perk 1 aangepakt. In dit perk heeft de zomerse hitte de beletteraars parten 
gespeeld. De verf droogt al aan de kwast. Vandaar dat er regelmatig vóór tien uur of na 
vieren is gewerkt. In perk 3 is de beschildering van enkele zerken hersteld omdat het hek 
tijdelijk was verwijderd.

Hiernaast vier zerken van 
de familie Woudman in 
perk 1. Met het beletteren 
is al een begin gemaakt. 
De zerken waren praktisch
niet meer leesbaar. 
Hoewel dit geen graven 
zijn die belangrijk zijn voor 
de rondleiding, is 
leesbaarheid wel een 
belangrijk criterium om dit 
soort graven op te 
knappen. Omdat deze 
vierzerken mooi 
tussenandere graven 
liggen, is het ophogen op 
een nieuwe fundering niet 
nodig. Hier komt de 
grasmaaier niet. 



Metselwerk.

Net zoals vorig jaar is er vooral op de maandag en donderdag gemetseld.
Wat eind 2018 het meest in het oog springt is het metselwerk aan de graven Hofstede. Al 
vanaf de oprichting van onze stichting is er naar het herstel van deze gravenrij uitgezien. Na 
het verwijderen van de zerken en uitgraven van de fundering worden de verzakkingen goed 
zichtbaar. De daarbij aangetroffen ijzeren balken en tramrails hebben het verval niet kunnen 
stuiten. Aan het uiteinde krijgen we te maken met in een bekisting gegoten betonnen 
onderstel. Na veel moeite hebben we dit keiharde beton kunnen slopen. Met het opbouwen 
zijn we nu ongeveer op de helft. Het opgaande metselwerk is voor twee derde klaar. De 
overige werkzaamheden, inclusief het invoegen en beletteren, staan in het voorjaar gepland.

Het nieuwe
metselwerk onder de
onlangs herplaatste
zerken Hofstede. Dit
zal in het komend
voorjaar worden
ingevoegd.
Alle zerken zijn van
Belgisch hardsteen.
Aan de kopse kanten
van de zerken is goed
het verschil in
kwaliteit te zien.

Dan het overige werk. In het voorjaar is in perk 1 begonnen met het opmetselen van het 
muurwerk onder verschillende zerken. Vijf zerken hebben weer een stevig fundament, zodat 
de kans op breuk van de zerken belangrijk is verminderd. Bij deze werkzaamheden zijn twee
fraaie messing handgrepen uit het derde kwart van de 19e eeuw gevonden.
Naast deze funderingen is op enkele plaatsen in perk 3 muurwerk onder de hekken hersteld 
of opnieuw aangebracht. 

Het belangrijke grafmonument van
Abraham van Hasselt, eens 
directeur van de Asser RHBS, 
dreigde door de slechte  fundering 
uit elkaar te vallen. Nadat de 
hardstenen platen van de 
onderbouw zijn vastgezet, zijn de 
stukken van de zerk weer tegen 
elkaar aan geschoven. Daarmee is
het geheel geconsolideerd. Of we 
er later nog meer aan gaan doen 
is een open vraag. 



Voor al het metselwerk hebben we nog voldoende oude stenen kunnen vinden om de 
buitenzijde een oud aanzien te geven. In het verleden hield men rekening met de hardheid 
van de steen. De stenen die in de fundering worden aangetroffen, zijn daarom vaak van 
matige kwaliteit. Die kunnen we niet voor het zichtbare metselwerk gebruiken. Daarnaast is 
vaak de in het verleden bij reparaties aangebrachte portlandcement zo hard, dat de oude 
stenen niet goed af te bikken zijn. Het selecteren van goede stenen is typerend voor vele 
restauraties.
Bij de sloop zijn vrijgekomen natuurstenen onderdelen hergebruikt. Dit geldt voornamelijk 
poeren en banden.

Hekken.

In 2018 is het allerlaatste hek herplaatst van de hekken die in 2014 op de begraafplaats zijn 
aangetroffen: het hek Oostergetel-Tiddens in perk 1. Daarmee is een belangrijke mijlpaal 
behaald.
Verder zijn er drie hekken neergezet op plaatsen waar ook eens hekken hebben gestaan. 
Dat betreft in perk 1 de graven Thurkow/ Drechsler waarvan nog een grafplaat aanwezig 
was en de graven Veeze. Bij de laatste gravenrij hebben we veel van de oude rollagen in de 
grond teruggevonden. Deze zijn provisorisch tussen de poeren gelegd. In perk 3 is op het 
nog bestaande muurwerk van het graf Banning-Van den Bos eveneens een hek geplaatst.
Omdat we bij een aankoop in 2017 een laag hekje extra hebben gekregen, hebben we dat 
geplaatst rond het kindergraf van Robert Jacob Knappert in perk 1.

In het vroege 
voorjaar is dit fraaie 
hek in perk 1 
geplaatst. Daar het 
grind op een 
betonnen plaat is 
gestort is dit graf 
onderhoudsarm.

Volgens planning zijn de schilderwerkzaamheden vanaf mei verplaatst naar perk 3. Veel 
hekken waar we in 2014 mee waren begonnen, zijn slechts eenmaal geverfd en ook nog 
met een verf die niet blijkt te voldoen. Vijf hekken zijn er afgehaald en hebben een grondige 
behandeling ondergaan. Het hekwerk rond het graf Oosting is daarbij door Daat Drenthe 
gecompleteerd. Roestige en ontbrekende delen vervangen deden we nog niet in 2014. Drie 
hekken zijn inmiddels herplaatst. Aan twee hekken wordt nog gewerkt. Een tweetal hekken 
hebben we niet uit elkaar gehaald omdat we bang zijn voor schade aan de broze gietijzeren 
hoekpalen. Deze zijn in het veld schoongekrabd en geschilderd.



In oktober/ november zijn vrijwel alle hekken in perk 1 nagezien op roest en bijgeschilderd. 
Ook dat is een mijlpaal, want het bijhouden van het schilderwerk is een belangrijke stap 
verder dan het restaureren. 
In het afgelopen jaar hebben we twee hekken kunnen aankopen. Dat is misschien niet veel. 
Maar lang niet alle hekwerken die worden aangeboden passen qua stijl op onze 
begraafplaats. In totaal drie hekken die van elders komen hebben we nu in voorraad. Verder
nog een hek wat is samengesteld uit restanten die in het baarhuisje en op de gemeentewerf 
gevonden zijn.

In september hebben we 
een aantal hekken 
opgehaald uit Klijndijk. 
Vaak is aan de hoekpalen 
te zien of het oorspronkelijk
grafhekken zijn geweest. 
Een heel enkele keer blijkt 
het mogelijk te zijn om 
aangekochte hekken te 
combineren met de hekken 
die we in het baarhuisje of 
de gemeentewerf hebben 
aangetroffen. Bij oude 
hekken kunnen we de 
liggers namelijk naar boven
of beneden slaan om het 
goed te laten aansluiten. 
Wel dient de ornamentiek 
niet teveel te verschillen.

Overige zaken.

Wat graftrommels betreft hebben we een grote graftrommel met inhoud kunnen 
bemachtigen, een zogenaamd ‘babybadje’. Deze zal mogelijk geplaatst worden binnen het 
hek van de familie Stuvel, achter in perk 3. De restauratie van graftrommels is wat 
achtergebleven bij de verwachtingen. Het is arbeidsintensief. Daarnaast zijn er in het veld 
nog zoveel monumenten waaraan aandacht moet worden besteed dat dit onderdeel er wat 
bij inschiet.
De restauratie van de Hofstedegraven is vrij bepalend geweest voor het jaar 2018. De 
eerste resultaten zijn inmiddels zichtbaar. Nog niet zichtbaar is de komende restauratie van 
de gietijzeren monumenten Servatius en Brumsteede. Inmiddels is duidelijk geworden dat 
het monument Servatius/ Van Bulderen een werkstuk is van de firma Enthoven uit Den 
Haag. In het afgelopen jaar zijn er gesprekken geweest met drie smeden die deze 
monumenten kunnen restaureren. Dat heeft geleid tot drie offertes. Begin december is de 
financiering rondgekomen, zodat inmiddels de gemeente Assen de opdracht heeft verstrekt 
aan smid Ron Caspers uit Warffum. Op dit moment is nog niet helder wanneer hij daaraan 
gaat beginnen en wanneer het af is. Want ambachtelijke smeden als Ron Caspers hebben 
het druk. In januari komt hij langs om een planning te maken. Voor ons als vrijwilligers ligt er 
nog een logistieke taak te wachten. De greppel naast het baarhuisje moet gedeeltelijk 
gedempt en een stobbe verwijderd, zodat de vrachtwagen bij de monumenten kan komen.   



Detail van het hekwerk rond het 
graf Servatius/ Brumsteede. Op de
leuning is de o het restant van 
twee fabrieksplaatjes waarop 
oorspronkelijk ENTHOVEN & Co  
’S GRAVENHAGE stond.
Dit hekwerk is heel waarschijnlijk 
per schip van Den Haag naar 
Assen vervoerd, omdat Assen in 
1860 nog niet per spoor 
bereikbaar was. De spoorlijn 
tussen Meppel en Groningen werd
pas tien jaar later op 1 mei 1870 
geopend.

Voor een op te richten kindermonument zijn een aantal Drentse dichters uitgenodigd. We 
hebben al een aantal gedichten binnen gekregen. Het zal lastig worden hier een keuze uit te
maken.
Begin januari is er gespit in de archieven. Heel verblijdend is de vondst van het allereerste 
grafboek. Maar ook uit andere grafboeken zijn weer namen tevoorschijn gekomen van 
mensen waarvan we niet wisten dat ze op de Noorder begraven waren.
Minstens zo verblijdend was de vondst van een grote grafzerk in perk 1. Wij houden wel van 
dit soort verrassingen!
Net als vorig jaar hebben we tijdens de week van de begraafplaats de ‘Dag van de 
Noorderbegraafplaats’ georganiseerd. Het bezoekersaantal viel tegen. Aanzienlijk groter 
was de belangstelling op de Open Monumentendag, waarbij we ongeveer tachtig mensen 
konden rondleiden. Het thema was ‘In Europa’. Bij alle graven waar iemand begraven lag die
buiten Nederland was geboren, werd een vlaggetje van het desbetreffend land geplaatst. In 
de meeste gevallen was dat natuurlijk Duitsland.
Tenslotte iets over onze vrijwilligers. In april zijn we in het educatief centrum bij de 
kinderboerderij met koffie en appeltaart begonnen. We zijn geëindigd met een excursie naar 
Uithuizermeeden, waar de zerken Hofstede zijn gerestaureerd, en de begraafplaats in 
Middelstum. Alle deelnemers vonden het een prachtige dag.

Op de foto liggen de
zerken Hofstede nog
in de werkplaats van
de firma Veenstra. De
afgebeelde zerken zijn
inmiddels hersteld en
teruggekeerd.



Niet alle vrijwilligers laten zich evenveel zien. Verder zijn er mensen die buiten de reguliere 
dagen maandag, donderdag en zaterdag bezig zijn. Daar hebben we niet altijd zicht op. We 
hopen in ieder geval dat iedereen, of hij/zij veel of weinig geweest is, volgend jaar zich weer 
wil inzetten om deze mooie begraafplaats in ere te herstellen.



Planning werkzaamheden voor het jaar

2019

Parkaanleg/groen.

In het afgelopen jaar hebben we van de gemeente een drietal bomen gekregen om bomen 
te vervangen of aan te vullen. Dit jaar zullen een aantal taxusstruiken worden vervangen, 
met name in perk 6. We gaan nog eenmaal proberen of ze het daar, nu het terrein daar is 
opgehoogd, kunnen redden.
Wat het grote groen betreft gaan we kijken of de grote rododendrons aan de zijde van perk 1
wat ingekort kunnen worden. Ze groeien steeds verder het pad op. Dit zal in het overleg met 
onze hovenier en de gemeente meegenomen worden. Kijken wat verstandig is. Aan de 
zuidzijde is dit al eens een keer gebeurd omdat een aantal graven geheel door het groen 
waren bedekt. Deze rododendrons zijn weer goed uitgelopen. 
Het is mogelijk dat we van enkele particulieren nog wat struiken kunnen krijgen om de 
begraafplaats wat aan te kleden. Ook moeten we nadenken wat we doen met de aankleding
van perk 6, temeer omdat we daar verder gaan de daar aanwezige monumenten op te 
knappen.
Rechts naast het baarhuisje ligt een berg zwart zand. Het is de bedoeling dat in het voorjaar 
al dit zand weggehaald wordt om daarmee het terrein van perk 6 te egaliseren en met 
graszaad in te zaaien. In dit perk zitten veel kuilen.
Als de restauratie van de Hofstedegraven is afgerond zal het overige zand, wat nu op het 
pad aan de noordzijde ligt, eveneens worden verspreid. In de eerste plaats kunnen we dit 
gebruiken om verscheidene grafmonumenten in perk 6 die zijn weggezakt omhoog te 
brengen. Dat is voor een klein deel al gebeurd. Maar nu willen we alle monumenten bij langs
gaan. Het resterende zand zal worden gebruikt om het noordelijke en zuidelijke pad verder 
te egaliseren.

Belettering.

De tekst van alle belangrijke zerken in perk 1 is in de verf gezet. Er zijn echter nog genoeg 
zerken over die een beurt zouden kunnen krijgen. Als alle Hofstedezerken terug zijn zullen 
deze beletterd en de ornamentiek geschilderd worden. Als dat af is, zullen we samen met 
enkele provinciale bestuurders een feestje van maken. We zien wel hoe.
Als de twee gietijzeren monumenten op transport richting Warffum gaan, is er een prima 
mogelijkheid om de zerken Van Bulderen te beletteren. Dat kan overigens pas na herstel 
van het natuurstenen voetstuk waarop de grafzuil rust.
Net als vorig jaar zal de meeste aandacht uitgaan naar de monumenten in perk 6. We hopen
daarmee voor ongeveer 75 % klaar te komen. Dit geldt zeker het deel wat direct links van 
het baarhuisje ligt.
Verder gaan we experimenteel verder met het schoon maken en vooral schoon houden van 
de monumenten. Vooral het marmer dient daarbij de aandacht te krijgen.
Tenslotte hebben we weer een aantal opdrachtengraven erbij gekregen. Ieder jaar komen er
weer mensen op de begraafplaats die zo geïnspireerd zijn door onze resultaten, dat zij ook 
het graf van hun ouders of overgrootouders willen laten opknappen. 



 

Een van de eerste klussen is het zwart
schilderen en beletteren van deze 
stele in perk 1. Het zal door het 
aanwezig zijn van verschillende oude 
verflagen aardig wat moeite kosten om
dit goed te krijgen. Van dit type 
monument staan er niet veel op de 
Noorder. Toen in het interbellum dit 
type monument in de mode was, werd 
er op de Noorderbegraafplaats weinig 
begraven. Daarom zijn we blij dat de 
familie dit wil laten opknappen. 

Metselwerk.

De eerste twee projecten betreffen het metselwerk van de gravenrij Hofstede, zodat 
natuursteenbedrijf Veenstra de overige vijf zerken kan herplaatsen. Daarnaast is de 
fundering rond het monument De Stoppelaar Blijdestein ´under construction´. Het hek 
hiervoor staat al
gereed in de schuur.

De uitgegraven sleuf
rond het graf De
Stoppelaar Blijdestein is
inmiddels van een
betonnen fundering
voorzien. Hier zijn veel
oude stenen uit de grond
gehaald waarvan we
ongeveer de helft nog
kunnen hergebruiken.



Als dit af is komt de grote zerk in beeld die onlangs ontdekt is. Deze zal voorzichtig omhoog 
gebracht moeten worden. Ook onder deze zerk zal muurwerk aangebracht worden.
Na deze drie projecten gaan we verder met waar we vorig jaar gebleven zijn. Er zijn nog 
verschillende zerken die rusten op een slechte onderbouw. Als de meest bedreigde zerken 
stabiel liggen kan gekeken worden naar zerken die gelijk met het maaiveld liggen. Om 
verdere beschadiging door grasmaaiers te voorkomen zullen ook deze omhoog moeten 
worden gebracht. Daarmee komen we wel verder dan het jaar 2019.
Dan hebben we nog een paar hekken die deels van een nieuwe muren met rollaag moeten 
worden voorzien. Voor 2019 hebben we in ieder geval het graf van 
Fabricius/Hommes/Grosman, grafnr. 1/O/344 en de familie Bertling 3/P/2 in de planning. Als 
het lukt om een vijftal hekken van de gemeentewerf aan te vullen, kan ook een fundering 
worden gemaakt rond het grote graf van de familie Van Gorcum grafnr. 3/T/025.
Nieuwe muurtjes rond het graf Van Druten met de bekende afgeknotte zuil kunnen pas 
worden aangelegd als we vier natuurstenen palen op de kop kunnen tikken om kettingen 
aan te hangen.

Zal het in 2019 
lukken om de kale 
ruimte om de grafzuil 
Van Druten te 
omringen met antieke
gele klinkertjes 
(hebben we in 
voorraad) en 
natuurstenen palen 
met kettingen? Dan is
dit monument 
tenminste weer 
aangekleed.

Met de gemeente Tynaarlo hebben we contact gekregen omdat zij verschillende graven 
gaan ruimen. Men vindt het prima als wij daarvan (natuur)stenen onderdelen kunnen 
overnemen, anders wordt het vergruisd. Met héél veel geluk zitten er vier paaltjes bij.

Hekken.

Op dit moment zijn er twee hekken geheel afgeverfd. Ze kunnen worden geplaatst als het 
onderliggend muurwerk daarvoor gereed is. Dan zijn er een aantal hekken in opslag 
waarvoor we deels een bestemming hebben. Het zou mooi zijn als we daarmee een aantal 
losse grafplaten en schildjes aan een hek kunnen bevestigen.
In het baarhuisje liggen nog verschillende onderdelen van hekken. Aanvulling daarvan door 
aankopen is in het verleden niet vaak gelukt. De maatvoering van palen en hekken staat ons
vaak in de weg. Voor een aantal hekken kunnen we vrij eenvoudig hekpalen laten bijmaken. 
Maar andersom ligt dat een stuk moeilijker. Voor het graf van de familie Van der Feltz 
(grafnr. 1I/I/156) hebben we bijvoorbeeld vier mooie gietijzeren palen uit de 19e eeuw 
beschikbaar. Maar geen bijpassend hek.



Als doelstelling voor 2019 willen we alle aanwezige hekken in perk 3 goed geschilderd 
hebben. Dan hebben we wat de hekken in het algemeen betreft het punt bereikt dat alleen 
onderhoud nodig is. Nadat Peter Linker in november een aantal hekken in perk 3 heeft 
schoongespoten, is goed te zien, dat dit een niet te onderschatten klus is.
Nog altijd kunnen we wat de hekken betreft terecht in de schuur van wijlen mw. Popken. We 
hebben geen enkel idee hoe lang dit nog het geval zal zijn. Op dit moment is nog geen zicht 
op vervangende werkruimte.

Okergele kleurresten op het
monument Brumsteede. We zijn erg
benieuwd hoe deze hoek van de
begraafplaats er eind 2019 uit zal
gaan zien als de beide
rijksmonumenten voor een groot deel
deze kleur krijgen.
Wil je plaatjes schieten van de
monumenten in het zwart? Nu kan het
nog.

Overige zaken.

Wat het komend jaar betreft hebben we zicht op twee grote projecten die kunnen worden 
afgerond. Dat zijn de gravenrij Hofstede, waar ons aandeel in de restauratie groot is, en de 
gietijzeren grafmonumenten.
Een ander project wat al lang op de rol staat is het plaatsen van een monument bij de 
kindergraven. In principe kan men pas bij een Rabofonds aankloppen als het gaat om het 
eigendom van een vereniging of stichting. Daarom hebben we ons vorig jaar niet 
opgegeven. Navraag leerde ons dat deze voorwaarde niet strikt wordt gehandhaafd. 
Daarom gaan we er dit jaar wel werk van maken. De Rabo subsidieert ook speciale 
projecten. Mogelijk kunnen we op deze wijze € 1000,- vergaren om twee smeedijzeren 
kettingen te laten bijmaken voor het graf Van Druten in perk 3.
In het komend jaar zal eveneens gepoogd worden twee graftrommels te restaureren. Omdat 
uitbesteding van dergelijke restauraties te veel geld kost, proberen we dit in eigen hand te 
houden.
Wat het overleg met de gemeente Assen betreft staat het plaatsen van een 
mededelingenbord wat aan twee zijden kan worden gebruikt nog steeds op de agenda.



Een blijvend punt van overleg met de gemeente is het 
plaatsen van een mededelingenbord op de begraafplaats. Op 
verschillende begraafplaatsen hebben we 
mededelingenborden gespot. Dit exemplaar, waaronder de 
bezoeker zelfs kan schuilen, staat in Veenhuizen.

Zoals het nu lijkt zal het baarhuisje eind 2019 een stuk leger worden. Al het ijzerwerk van het
graf Brumsteede en mogelijk een vijftal hekken die op het graf Van Gorcum zullen worden 
geplaatst, zijn we dan kwijt. Het ligt in de bedoeling dat we deze ruimte gebruiken om tegen 
de achterwand een paar planken aan te brengen. Daarop kunnen in de winterperiode 
graftrommels worden gelegd.
Net zoals vorig jaar doen we in ieder geval mee aan de Open Monumentendag. Wel moeten
we nadenken hoe we de begraafplaats kunnen koppelen aan het dan geldende thema 
‘Plekken van plezier’…..
Dat we voor onze vrijwilligers een excursie gaan organiseren spreekt vanzelf. We leggen 
ons nu niet vast. Maar na het bezoek aan steenhouwerij Veenstra ligt een bezoek aan 
smederij Caspers voor de hand.
Samengevat staan er voor het jaar 2019 veel projecten op het programma. Het kan mee- of 
tegenvallen. Zullen we ervan uitgaan dat het in 2019 gaat meevallen?

Ldk.


