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Bestuur(sbijeenkomsten): 16 februari (statutaire jaarvergadering) en 30 november. Op elke eerste woensdag van de 

maand overleg in wisselende samenstelling bestuursleden. De functies secretaris en penningmeester zijn op beider verzoek,  

dit in afwijking van het rooster, per 31 december 2011 beëindigd en respectievelijk met ingang van 1 januari 2012 overge- 

dragen aan (Wil) W.P.C.M. van de Rijt en (Cees) C.H.C.G.M. van der Velden. 

Secretariaat: Open op 52 woensdagen vanaf 09.30 uur. Sluitingstijd variabel, afhankelijk van de zich voordoende werk- 

zaamheden: telefonische contacten, te woord staan van bezoekers en rechthebbenden. Een doorgaand streven gestelde   

vragen, wensen en aandachtspunten op korte termijn te beantwoorden en te verwezenlijken; de Poortkamer dient 

als een bron van velerlei initiatieven, activiteiten en bemoeienissen(!). 

Begravingen:  De landelijke tendens, in het bijzonder de steden, van de terugloop van begravingen is ook  op onze 

begraafplaats merkbaar. Verdeeld over nieuwe graven en bijzettingen, inclusief urnen bedraagt het aantal in 2011: 27. 

Vrijwilligers: Op 1 februari vond de jaarlijkse bijeenkomst plaats in het Gildehuis St.Joris. Dit keer waren de 34 aanwe- 

zigen op zichzelf aangewezen en dat resulteerde in voltijds bijpraten. Zij genoten  gezamenlijk 84x koffie/thee, 98x bier/ 

fris, 54x wijn/spa-tjes en hét buffet. 

Op de zaterdagen voor het algemene onderhoud, het waren er 24, werkten er gemiddeld 15 vrijwilligers m/v. Vermeldens- 

waard is de aanwas van Gildebroeders die zowel in het voorjaar en in het najaar, gerekend over 12 zaterdagen met gemid-  

deld 3 personen de gelederen versterkten. Een zich gelukkig voordoende bijstand, gezien de wassende leeftijd van de groep 

als geheel die sommigen beperking oplegt in hun mogelijkheden. Enkelen zelfs helaas in het geheel.  

Het volume aan puin, groen- en restafval was er niet minder om: Van Happen 1x puincontainer, Ergon haalde 26,4 ton op 

en Van Gansewinkel leegde 7x de 1100 liter inhoud van de rolcontainer. 

Graven: In opdracht van de Stichting restaureerde de firma Kluijtmans 18 graftekens. De kosten € 8.500,- werden betaald 

uit het reservefonds. Dit is de ene zijde van de medaille, immers in opeenvolgende perioden vielen 13 graven ten prooi 

wegens het aanwezige brons in de vorm van onderdelen en sculptures. Het veroorzaakte veel onrust. Op 6 april is proces 

verbaal opgemaakt wegens vernielingen aan 9 graven. Nadien werden nog 4 diefstallen geconstateerd. 

Dagblad en regionale pers besteedden veel aandacht aan het fenomeen bronsdiefstal. Maar er vonden ook publiekaties 

plaats omtrent begraven in het algemeen. Zo ook onder het thema ‘De laatste rustplaats’ in het weekblad Groot Eindhoven 

betrekking hebbende op min of meer bekende families en  personen waarvan graven op det St.Catharinakerkhof. Dit als 

positieve berichtgeving.   

Groen- en bomen: Vanwege verdeling van volumen organiseert een kleine groep vrijwillgers op tussenliggende weekda- 

gen voorbereidende en aanvullende diensten. In sommige gevallen betreft het werk dat niet past in het zaterdagen schema   

en anderzijds om juist op vrijwilligersdagen tot effectiever resultaat te komen. Terloops is er hulp nodig bij incidentele  

voorvallen of ter assistentie bij werkopdrachten aan derden, zoals de rioolverstopping in december.  

De firma Baltussen vervolgde het onderhoudsplan bomen, dat vorig jaar werd begonnen; de firma Smeulders voltooide het 

irrigatie systeem bij het tweede urnenveld. Ook de aanplant in de NW-hoek. (Wellicht als model voor verdere verfraaïng?). 

Paden. De door de firma Sonnemans geleverde nummertegels werden in eigen beheer geplaatst.Vermelding op de per no- 

vember geactualiseerde namenlijst maakt het voor bezoekers eenvoudiger de weg te vinden. 

Absoute- ofwel afsheidsplaats. Middels een hernieuwde aanpak wordt er gezocht naar een gemeentelijke toestemming. 

Allerzielenviering. Onder een schitterend gesternte, de onbewolkte hemel en maanstand eerste kwartier vond de viering bij 

aanwezigheid van 208 bezoekers plaats. De 350 lantaarntjes, aangevuld met 250 12-uren kaarsjes en zo’n 200 waxinelicht- 

jes versterkten de sfeer. 

Lidmaatschappen. Naast die van De Terebinth is toegevoegd de Vereniging Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen   

afgekort L.O.B. waarmee ons netwerk is vergroot. 

Archievering, Vanaf zomer 2011 achterstand geheel weggewerkt met als gevolg een snelle toegang tot alle 

archiefgegevens. 

(6 februari 2012, Pieter van de Poel) 

 

 


