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Verscholen tussen het groen, langs de snelfietsroute ligt bijna ongemerkt het Weezenkerkhof Neerbosch 
met de eerste begraving in 1879. De begraafplaats is in de afgelopen vijf jaar een kleine metamorfose 
ondergaan. Het bestuur heeft zich met steun van vrijwilligers over de begraafplaats ontfermd en het plan 
opgevat om met vereende krachten verbetering te waarborgen.  Samen met verschillende participanten/
subsidiënten zal Stichting Memento Mori zich in de toekomst blijven inzetten om dit specifieke stukje 
 verborgen funerair erfgoed te onarmen; te onderzoeken, te revitaliseren, te behoeden en behouden. 
 

Stichting Memento Mori (StMM)
Weezenkerkhof Neerbosch
MISSIE
In maart 2018 is de Stichting Memento Mori  opgericht met drie  hoofddoelen  
ten aanzien van het Weezenkerkhof Neerbosch
	 ■  samenwerking  
	 ■ inventarisatie (onderzoek)
	 ■ revitalisatie
Vanaf het begin  bestaat de stichting uit een 3-koppig bestuur. De stichting werkt met vrij-
willigers op afroep. In 2020 zijn adviseurs toegevoegd met een  specifieke  expertise, van de 
drie vacatures zijn er inmiddels twee voorzien. Vanaf begin 2022 ondersteunen twee vaste 
vrijwilligers wekelijks met het onderhoud. En vanaf maart 2022 is een nieuwe  vrijwilliger 
toegevoegd aan het ‘onderzoekteam’, een lang lopend onderzoek naar de overleden 
 personen op de begraafplaats, onder de noemer ‘GEZICHT GEVEN’. 
De overdracht van het perceel heeft medio 2019 plaatsgevonden bij de notaris, daarna kan 
het plan van start gaan. Om de missie te laten slagen staat de  samenwerking hoog in het 
vaandel. StMM vergadert minimaal drie maal per jaar fysiek of online en vaker indien ge-
wenst, Hiervan wordt verslaggeving gedaan. De penningmeester houdt een transparante 
boekhouding bij, registratie hiervan is terug te zien in het ‘Jaarverslag’, bijlage 10, pag. 45.
Verschillende projecten zijn lopend. Onderhoud, beheer, onderzoek, pr, publicaties en 
presentaties. Zorgdragen voor veiligheid en inzetten op voorkoming van vernieling. Inzet 
is om een monumentenstatus op de begraafplaats te krijgen, als erfgoedbescherming op 
lange termijn. Onderzoek geschiedt naar de individuele overleden personen, het sociale 
kader en tijdgeest, een onderzoek naar verhalen en statistiek. De eerste inventarisatie van 
de nog zichtbare graven is begin 2018 gemaakt, waarbij de  positionering van de graven 
schematisch middels een plattegrond zijn weergegeven (zie:  pag. 42-43). Daarna is het 
algehele onderzoek gestart. Doel is om in de toekomst een online database te realiseren 
met inachtneming van normgevende AVG-regels.

gedenk te stervengedenk te sterven



44

De gerestaureerde Memento Mori-poort ,  A-M Jansen, 2022
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JAARVERSLAG 2022
 

1.  Start en statuten (zie bijlage 1, p. 9) 
Stichting Memento Mori, ontstaan uit de werkgroep ‘Memento Mori’, is een initiatief van een drietal 
 opwonenden van het terrein ‘Kinderdorp Neerbosch’. Met als doel het ‘Weezenkerkhof’ uit 1879 waar circa  
530 begravingen hebben plaatsgevonden, in ordentelijke staat te brengen en te conserveren voor de toekomst. 
Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de overleden personen op de begraafplaats, middels een vast format. 
 
Op 28 maart 2018 is de Stichting Memento Mori opgericht met bijbehorende statuten. (zie bijlage 1, p. 9) 
De leden van de voormalige gelijknamige werkgroep vormen het eerste bestuur. Het bestuur is uitgebreid  
met adviseurs en werkt met vaste vrijwilligers en vrijwilligers op afroep. 
 
De overdracht perceel Weezenkerkhof Neerbosch is op 23 juli 2019, ten kantore in aanwezigheid van  
notaris mr. R. Berentsen, van  Dirkzwager, advocaten & notarissen te Arnhem, het betreft het perceel grond 
met  begraafplaats, gelegen aan de Scherpenkampweg, kadastraal bekend als gemeente Neerbosch, sectie K  
nummer 4300, ter grootte van drieëntwintig are en vijfentwinting centiare. 

2.  Samenstelling bestuur  
■ De heer M.A.A.M. Bisselink, voorzitter 
■ De heer P.C.H. Verheijen, secretaris 
■ Mevrouw J.M.M. Jansen, penningmeester

 
3.  Koers (zie bijlage 2, p. 13)

4. Overeenkomst tot begraven (zie bijlage 7, p. 39)

5.  Website www.weezenkerkhof.nl 
Vanaf  28 april 2018 is de website actief. Gefaseerd wordt de content van deze site gevuld.  
Actualiteiten worden gemeld en op de site wordt het Beleidsplan en het Jaarverslag openbaar gemaakt.

M  E    M  E N T    O    M O R I

WEEZENKERKHOF NEERBOSCH
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6.  PR (Zie bijlage 5, p. 30) 
■ Artikelen in de Nijmeegse Huis aan Huiskrant De Brug 
■ Onderzoek TU-Delft op journaal van TV Gelderland 
■  Artikel, 5 pagina’s in historisch tijdschrift Tweestromenland

 ■  Twee unieke boeken over Memento Mori-poort en over onderhoud grafstenen Weezenkerkhof 
 ■  Actueel houden van de museumwebsite www.weezenkerkhof.nl

7.  Financiën (Zie bijlage 7, p.45) 
De stichting zet zich om donaties, subsidies en vergoedingen te verkrijgen om de doelen van de stichting 
te kunnen waarmaken. Opsomming van de diverse donaties, vergoedingen en subsidies:

  BANK
  ■ Oranje Fons, NL-doet-subsidie €  325,00
  ■ Div. Schenkingen  €  598,00
  ■ 24x  Particuliere donatie €  845,00 

 ■ Div. Donaties  €  410,00
 ■ Steenzout verkoop €  18,15
  
  Totaal Subsidie, donaties en schenkingen € 2.096,15
 
8.  Inventarisatie graven (Zie bijlage 9, p. 42-43) 

De voorlopige inventaristie gemaakt van de zichtbare graven op het Weezenkerkhof Neerbosch is op de 
website gepubliceerd. De versie 2019 is een gecorrigeerde versie, in een eerder gepubliceerde versie  
waren wat oneffenheden geslopen. In 2022 is deze versie niet herzien.

9.  Culturele ANBI (Algemeen nut beogende instellingen) 
Voor de culturele ANBI-status van de stichting heeft de belastingdienst nummer 8586.48.210  
gereserveerd. De definitieve ANBI-status is medio 2019 aangevraagd, nadat de stichting officieel  
eigenaar is van het Weezenkerkhof geworden is. De belastingdienst Middelburg heeft ingestemd met  
de Culturele ANBI-status met ingang van 01-01-2019. 
 
Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status ‘culturele ANBI’ krijgen. Om als  
culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel  
gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een  
extra giftenaftrek geldt.

10.    Geplande activiteiten 2022  
+ Gerealiseerd

  ±  Deels gelukt 
  - Niet gerealiseerd 
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  + Publiceren naar aanleiding van het onderzoek 
   + Deelname: ‘NL-doet’ vrijwilligersdagen op vr. 11 en za. 12 maart 2022   

± Deelname: Open Monumentendagen zondag 11 september 2022, met als thema ‘duurzaamheid’
  +  Deelname: Maand van de Geschiedenis, 024-Geschiedenis  

Met als thema: ‘Na de ramp’, 
   In 2022 liep naast de 024-Geschiedenis een tweejarig project ONGEKEND
   - ONGEKEND: Animatie-video over Weezenkerkhof door Gabriella Lichtneker 
   - 024-Geschiedenis: 2 korte StMM-power-point-presentaties in de Nicolaaskapel Nijmegen
  + Regelmatig, regulier onderhoud begraafplaats (wekelijks op de woensdagochtend)
  + De gaaswerk-omheining deels van wilgenvlechtwerk voorzien (tijdelijke organische oplossing) 
  + Mogelijkheden verkennen voor aanpassing van het hobbelige asfalt-toegangspad
  ± Mogelijkheden verkennen monumentenstatus
  ± Voorbereiden van vervanging hekwerk begraafplaats: donaties en subsidies
  +  Renovatie Memento-Mori-poort ism Smederij Agrarisch Museum, Overasselt 
  +  Kateren begraafplaats, ism TU-Delft
 
11.    Geplande activiteiten 2023 

• Onderzoek: naar de overleden personen van de instelling rustend op het Weezenkerkhof
  • Publiceren naar aanleiding van het onderzoek 
   • Deelname: ‘NL-doet’ vrijwilligersdagen op vr. 11 en za. 12 maart 2023   

•  Deelname: Open Monumentendagen 9 en 10 september 2023.  
 Voor 2023 is het thema ‘Living Heritage’ oftewel ‘Levend Erfgoed’.

  •  Deelname: Maand van de Geschiedenis, 024-Geschiedenis in de maand oktober 
Het thema van 2023: Eureka!

  •  Regelmatig regulier onderhoud begraafplaats, wekelijks op woensdagochtend met 
 vaste vrijwilligers. En daarnaast bij calamiteiten vrijwilligers op afroep.

  • Mogelijkheden verkennen monumentenstatus
  • Voorbereiden van vervanging hekwerk begraafplaats: donaties en subsidies 
  • Voorbereiden en onderzoeken restauratie grafstenen
  •  Samenwerking TU-Delft, Geo Wetenschappen en Saxion Deventer, Archeologie en StMM: 

 Smart Solution Semester, Saxion-studenten van verschilliende disciplines (archeologie- forensisch 
en ICT) komen onderzoek doen op het Weezenkerkhof in nauwe samenwerking met de TU-Delft.

 
Januari 2023
Bestuur Stichting Memento Mori

M.A.A.M. Bisselink, voorzitter P.C.H. Verheijen, secretaris J.M.M. Jansen, penningmeester
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Bijlage 1

Op 28 maart 2018 is de Stichting Memento Mori opgericht met bijbehorende statuten.

STATUTEN
STICHTING WEEZENKERKHOF MEMENTO MORI, NIJMEGEN

M  E    M  E N T    O    M O R I

WEEZENKERKHOF NEERBOSCH
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Dodenherdenking 5 mei 2022
NEERBOSCH’ OORLOGSLACHTOFFER 
Cornelis (Kees) Zeilstra
GEBOREN: 21-09-1926
OVERLEDEN: 09-11-1944

Kees is overleden op 18-jarige leeftijd, hij werd op 
Neerbosch opgeleid als tuinman. Tijdens zijn werk-
zaamheden is hij geraakt door een splinterbom-
scherf, met als gevolg; infectie, tetanus. Een tekort 
aan antibiotica werd hem fataal.

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Cornelis Zeilstra 
 

Achternaam Zeilstra  
[Zijlstra, KR 1/ schrijfwijze niet correct] 

Tussenvoegsel  
Voorna(a)m(en) Cornelis 
Roepnaam Kees 
Geboren 21-09-1926 
Geslacht Man 
Geboorteplaats Alphen a/ d Rijn (Zuid-Holland) 
Vader Cornelis Zeilstra (WWW) 

Geboren: 08-04-1891, Woubrugge 
Overleden: 27-04-1966, ’s-Gravenhage, (75) 
Gehuwd: 15-08-1913, Bodegraven 
Ouders: Pieter Zeilstra en Agatha van Iperen 

Beroep - 
Moeder Neeltje Derksen (WWW) 

Geboren: 24-05-1892, Papekop (ZH) 
Overleden:15-12-1928, Leiden (ZH), (36) 
Gehuwd: 15-08-1913, Bodegraven 
Ouder: Kaatje Derksen 

Beroep  
Aankomst Neerbosch 11-07-1939 (Dossier 9.4.4 en Medisch Register) 
Reden van komst Halfwees (moeder overleden) 
Functie Opleiding tuinman 
Datum overlijden  09-11-1944 (Burgerlijke Stand)  

10-11-1944 (zie: grafsteen) 
Reden van overlijden Scherf splinterbom, verwonding, infectie, tetanus 

Gebrek aan antibiotica  
Leeftijd 18 
Datum begrafenis (KR 1) (KR 3) 
Begraafplaats Weezenkerkhof Neerbosch 
Piketpaal-nummer 116 
Soort graf Driepersoons graf 
Zichtbaar graf No. 30c (StMM) 
MELDINGEN  
Het Oosten Het Oosten; wekelijksch orgaan der Weesinrichting te 

Neerbosch, jrg 73, 1944-1945, no 5434, 20-09-1944  
Ook in de moeilijke maanden na September 1944, en Nijmegen 
frontstad was, zijn we aan menig gevaar ontkomen. Slechts één 
granaat viel op ons terrein, zonder te ontploffen. Hij bracht in een 
tweetal wijzen eenige schade aan. Daarbij bleef het. Toen de 
Engelsche inkwartiering kwam, vestigde zich hier een Hoofdkwartier 
en het gevaar was niet denkbeeldig, dat vijandelijke vliegtuigen een 
aanval op Neerbosch zouden wagen. Maar ze hebben blijkbaar; 
moed of de gelegenheid daartoe niet meer gehad. Wel viel nog een 
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Stichting Memento Mori (StMM)
Weezenkerkhof Neerbosch

Scherpenkampweg 69
6545 AL Nijmegen

mementomori1878@gmail.com
KvK-nummer 71278060

Om het ‘Weezenkerkhof’ Neerbosch te ‘beschermen’ is eind maart 2018 de Stichting Memento Mori in het leven 
geroepen, met als doel samenwerking met verschillende partijen te zoeken. Plannen te maken, middelen en mogelijk-
heden te zoeken om het Weezenkerkhof te inventariseren en te revitaliseren.

Doelstelling
Met inzet van de verschillende participanten/subsidiënten zal dit uniek stukje verborgen erfgoed een   in ere 
hersteld worden. De grafstenen van een grote aantal begraven kinderen op de begraafplaats zijn niet meer 
zichtbaar. Het doel is om de verhalen van deze kinderen te achterhalen en het verhaal van deze kinderen weer 
te laten leven. Uitgaand van de normgevende privacywetgeving  AVG.

Samenstelling organisatie StMM
Het bestuur van de Stichting Memento Mori bestaat uit 3 personen:
■ Marcel Bisselink (historicus), voorzitter
■ Paul Verheijen (theoloog), secretaris
■ Anne-Marie Jansen (conservator/ directeur)  penningmeester 
Het bestuur van de stichting is uitgebreid met 2 adviseurs, een jurist en een bioloog. 
Een adviseur op gebied van archeologie is nog vacant. Een 15-tal  vrijwilligers zijn op afroep beschikbaar. 
Afhankelijk van de activiteit en in begin 2022, ook afhankelijk van de op het moment geldende Corona-regels.

Participatie
Met het Van ‘t Lindenhoutmuseum (eigenaar Ds.G. Boerstichting), Stichting In Paradisum, de BVKN zijn  
lopende contacten. Met de Ds. G. Boerstichting en de BVKN is een overeenkomst tot samenwerken  
gesloten. Belangrijk is om een groep vrijwilligers aan het project te verbinden om continuïteit te  garanderen.
■  www.vantlindenhoutmuseum.nl  

Van ‘t Lindenhoutmuseum - archief, historisch kader 
■  www.erfgoedgelderland.nl  -  Lidmaatschap van de Coöperatie Erfgoed Gelderland -  

kennis- en expertise en samenwerking
■ www.bvkn.nl - Belangenvereniging Kinderdorp Neerbosch /bewoners terrein Kinderdorp Neerbosch 
■ www.stichtinginparadisum.nl - expertise historische kerkhoven Nijmegen
■ Gemeente Nijmegen - RAN / afdeling cultuur / wijkregisseur 
 
Inventarisatie
Participant in dit project is Van ’t Lindenhoutmuseum, met als eigenaar Ds. G. Boerstichting. Met de  
Ds. G. Boerstichting is een overeenkomst tot samenwerken gesloten. Het museum laat de historie van de  
Weesinrichting / Kinderdorp Neerbosch te Nijmegen zien. De opvang van totaal  bijna 20.000 uithuis- 
geplaatste kinderen uit heel Nederland die hier woonden, onderwijs genoten en een vak leerden. De socia-
le geschiedenis van 150 jaar jeugdzorg. In het archief van het Van ’t Lindenhoutmuseum bevinden zich o.a. 
het eigen tijdschrift Het Oosten met daarin wekelijks de Kroniek der Weesinrichting, ‘Weezen-Almanakken’, het 
begraafplaatsregister evenals de dossiers van de kinderen en personeel.

StMM is het onderzoek gestart naar de ongeveer 526 begravingen op het ‘Weezenkerkhof’, waaronder onge-
veer 480 kinderen afkomstig uit geheel Nederland, evenals de stichters, enkele bestuurs- en personeelsleden 
zijn er begraven. De Gemeente Nijmegen heeft in 1878 vergunning verleend voor het oprichten van een bij-
zonder begraafplaats. Het betreft een particulier begraafplaats verbonden aan de jeugdzorginstelling ‘Linden-
hout-stichtingen’. De eerst begravene is in 1879 en de laatste begrafenis was in 2016. 

Revitalisatie
Het tweede doel is revitalisatie van het ‘Weezenkerkhof, vanwege achterstallig onderhoud. Revitalisatie van 
de graven, het groen, de poort met de tekst Memento Mori, verdeeld over de twee poorten, en het vervangen 
van de omheining in een passend hekwerk. De Gemeente Nijmegen heeft dit ‘Weezenkerkhof’ aangemerkt 
als cultuurgoed op de Aandachtslijst voor Cultureel Erfgoed in 2015 om zo bescherming te kunnen bieden.

Bijlage 2  StMM - KOERS

M  E    M  E N T    O    M O R I

WEEZENKERKHOF NEERBOSCH
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TU-Delft, Geo-wetenschappen, maart  2022
2 daags onderzoek met grondradar naar begraafpatroon

                   ACTIVITEITEN 2022
M  E    M  E N T    O    M O R I

WEEZENKERKHOF NEERBOSCH

Bijlage 3
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StMM-Overleg:
•  Het bestuur van Stichting Memento Mori kwam in 2022 weer fysiek bijeen
•  Overleg over lopende zaken zijn via de Stichtings-groeps-app geregeld.
Samenwerking
•  StMM neemt deel aan de Nijmeegse 024 Geschiedenis. Sinds 2011 worden in Nijmegen in het kader van de 

Maand van de Geschiedenis een weekend lang historische activiteiten georganiseerd onder de naam 024 
Geschiedenis Nijmegen. Ieder jaar bieden circa 30 instellingen en verenigingen op het gebied van het Nij-
meegse erfgoed en geschiedenis verschillende activiteiten aan. In 2022 is het thema: NA DE RAMP. Ter voor-
bereiding was zowel digitaal (ZOOM) als fysiek overleg. Een nieuw event is Ongekend Nijmegen in de maand 
oktober. Het event plaats ter gelegenheid van de maand van de Geschiedenis. De bijdragen van StMM zijn: 
 - ONGEKEND: Animatie-video over het Weezenkerkhof door Gabriella Lichtneker 
 - 024-Geschiedenis: 2 korte StMM-power-point-presentaties in de Nicolaaskapel Nijmegen

•  Moestuin Neerbosch: blad en sprokkelhout van de begraafplaats wordt hergebruikt als moestuincompost. 
•  In Paradisum, Nijmegen: overleg over StMM-onderzoek, met name de overleden kinderen van de Weesin-

richting, die begraven zijn op de Dorpsstraat, op het kerkhof rondom het Witte Kerkje.
•  Agrarisch Museum, Overasselt, de smederij heeft de restauratie van de Memento Mori-poort gerealiseerd
•  TU-Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geo-Wetenschappen hebben geofysische metingen uitgevoerd met 

als doel de ‘onzichtbare’ graven in beeld te brengen. Een tweedaags onderzoek in maart door dr. Dominique 
Ngan-Tillard en dr. Deyan Dragan, met gebuikmaking van een  grondradar. 

•  Saxion Deventer:  het onderzoek van TU-Delft bracht nog niet voldoende aan het licht. Met de HBO-oplei-
ding Saxion, afdeling archelogie is een vervolgafspraak gemaakt. Op indicatie van de TU-Delft zijn op 13 juli  
een drietal verantwoorde proefboringen gedaan. Dit is uitgevoerd door drie studenten Archeologie onder 
toezicht van twee docenten. Mogelijk komt er een vervolg: een Smart Solution Semester, een interdiscipli-
naire samenwerking, in 2023, hiervoor is een subsidie aangevraagd door dr. Raphaël Panhuijsen van Saxion 

Publiciteit
•  Diverse (historische) artikelen (zie pag. 30-31)
•  StMM-beeldimpressies/onderzoek-boeken, ‘Poort’ en ‘Grafstenen-inventarisatie (zie  pag. 32-33)
Financieën
•  Jaaroverzicht 2022, Bank en Kas (zie Bijlage 10, pag. 45)

ONDERHOUD
Wekelijks:
Door bestuursleden en vrijwilligers: 
•  Opschonen op en om begraafplaats:  

Blad, takken, zwerfafval, onkruid,  
gras- en brandnetels maaien, 
grafstenen schoonhouden

Incidenteel:
•  NL-doet vrijwilligersdagen   

In maart 2022 (zie pag. 21)

ONDERZOEK
•  Wekelijks onderzoek naar overleden personen 

Gemiddeld minimaal 20 uur per week (2 pers. x 20 uur)| 
Vanaf maart 2022 is vrijwilliger Gerard Smid als actief  
onderzoeker toegevoegd aan het team.

•  Onderzoek bestaand uit informatie verzamelen en 
 toevoegen aan een ‘vast format’ en verantwoorden

•  Primair wordt onderzoek gedaan naar de overleden  
personen begraven op het Weezenkerkhof.

•  Secundair wordt onderzoek gedaan naar alle overleden 
personen van Weesinrichting. Betreffende de periode 
voor 1879, voor het bezit van de eigen begraafplaats. 
 Met Stichting In Paradisum is hierover overleg geweest. 
Zij beheren het kerkhof rondom het Witte Kerkje (Dorps-
straat). Op dit kerkhof zijn de overleden mensen van de 
Weesinrichting begraven van 1867 tot medio 1879.

•  Meest gebruikte bronnen bij het onderzoek zijn:  
 - Registers en dossiers uit het VtLM-archief 
 -  Het Oosten, Neerbosch tijdschrift (1871-1965), 

 wekelijkse uitgave, vast artikel de Kroniek der 
 Weesinrichting, digitaal via www.delpher.nl

 -  Weezen-Almanak, uitgave van de Neerbossche 
 drukkerij/ uitgeverij (met jaarverslag en ambachten)

 - Digitale burgerlijke stand, www.wiewaswie.nl
 - Regionaal Archief Nijmegen (RAN)

ALGEMEEN

VASTE VRIJWILLIGERS (vanaf 2021)
•  Paul Peerenboom
•  Sidney Walden
Zij werken wekelijks mee aan het onderhoud 
van de  begraafplaats en nemen deel aan het 
 onderzoek ‘redenen van overlijden’.
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                   KALENDER 2022
M  E    M  E N T    O    M O R I

WEEZENKERKHOF NEERBOSCH

Bijlage 4

Aanschaf Picknicktafel eind april
De tafel is vastgelegd aan een ketting met een ondergrondse betonblok
en geplaatst op tegels . In december is het grindplateau gemaakt.
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Uiting Omschrijving onderhoud- onderzoek- activiteit Maand
- Onderhoud
- Onderzoek
- Activiteit

- Wekelijks minimaal een dagdeel
- Wekelijks een aantal dagen
= 22-01-1918, sterfdag  Joh. van ‘t Lindenhout (103 jaar geleden)
=  Wilgentakken-vlechtwerk-afrastering voor het gaaswerk van het 

Spijkerhof enn uit Randwijk via M. Knippers
= NAS-server problemen oplossingen (dagen)

januari

- Onderhoud
- Onderzoek
- Activiteit

- Wekelijks minimaal een dagdeel
- Wekelijks een aantal dagen
= Wilgentakken-vlechtwerk-afrastering voor het gaaswerk
= vergeet-mij-nietjes geplant aan de voet van het vlechtwerk
= poort op transport en afgeleverd  bij smederij Agrarisch Museum
= flinke stormschade populieren op 19 februari 2022

februari

- Onderhoud
- Onderzoek StMM 
-  Onderzoek extern
- Activiteit:

- Wekelijks 2 dagdelen
- Wekelijks een aantal dagen 
-  TU-Delft grondradar: di. 22 en wo. 23 maart
= schenking boerengrind voor entreepad
= NLdoet dagen op vr. 11 en za. 12 maart
= opruimen stormschade

maart

- Onderhoud
- Onderzoek
- Activiteit:

- Wekelijks 2 dagdelen
- Wekelijks een aantal dagen
= Picknicktafel, gekocht/ geschuurd / in de olie gezet/ geplaatst

april

- Onderhoud
- Onderzoek
- Activiteit:

- Wekelijks 3 á 4 dagdelen
- Wekelijks een aantal dagen
= 4 mei: Dodenherdenking graf Cornelis Zeilsta 
= Oud Weezendag: 26 mei: Oud Weezendag, openstelling

mei

- Onderhoud
- Onderzoek
- Activiteit

- Wekelijks 1 á 2 dagdelen
- Wekelijks een aantal dagen
- 22 juni: POORT gerestaureerd terug op de plek

juni

- Onderhoud
- Onderzoek
- Activiteit

- Wekelijks 1 á 2 dagdelen
- Wekelijks een aantal dagen
= Onderzoek Saxion, archelogie, wo. 13 juli
= Boek POORT aangeboden aan de smederij in Overasselt (27 juli)

juli

- Onderhoud
- Onderzoek
- Activiteit

- Wekelijks 1 á 2 dagdelen
- Wekelijks een aantal dagen
= Voorbereiden twee lezingen 024 geschiedenis
= Offerte hekwerk bespreking (1 aug)  met Mulder hekwerk

augustus

- Onderhoud
- Onderzoek
- Activiteit

- Wekelijks 1 á 2 dagdelen
- Wekelijks een aantal dagen
= Voorbereiden en opbouw POP-up-expositie + tijdlijn memory-spel
= In overleg met Gemeente Nijmegen over (monumenten-) status
= Open Monumentendag, 11 sept. 2022, openstelling
= Voorbereiden twee lezingen 024-Geschiedenis, Power Point Pres.

september

- Onderhoud
- Onderzoek
- Activiteit

- Wekelijks 1 á 2 dagdelen
- Wekelijks een aantal dagen
= Animatievideo Weezenkerkhof, ONGEKEND, Gabriella Lichtneker
=  Maand van de Geschiedenis, 2 lezingen in de Nicolaaskapel in het 

kader van de 024-Geschiedenis, 10 en 13 oktober

oktober 

- Onderhoud
- Onderzoek

- Wekelijks minimaal een dagdeel
- Wekelijks een aantal dagen

november

- Onderhoud
- Onderzoek
- Samenwerking
- Activiteit

- Wekelijks minimaal een dagdeel
- Wekelijks een aantal dagen
= Overleg TU-Delft en Saxion, over Smart Solution Semester 2023
= Grindplateau onder de picknicktafel
= Kerstversiering aan de poort

december



Schenking van fam. Schoorlemmer-Vogels: struiken en krentenboom, maart. 2021
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1 Januari 2022

JANUARI FEBRUARI: Wilgentenen-vlechtwand, openstelling     ....  poort en storm

Sneeuwklokjes   2. Wilgentenen uit Randwijk, via Martin Knippers    De wilgenteenvlechters

Boven het informatiebord is een ‘openstelling’-bord geplaatst.
Van de telefoonnummers werd geen gebruik gemaakt. Toen het bord 
dusdanig beschadigd (vernield) was, heeft StMM dit bord verwijderd.

De folderbakjes zijn in 2022 verschillende keren vernield. StMM heeft 
toen besloten om de nieuwe folderbakjes binnnen de afgesloten poort 
op te  hangen, naast de bank.

Paul, Sidney, Marcel en SimonPaul, Sidney, Marcel en Simon

1. Wilgentenen van Spijkerhof Neerbosch

BEELDVERSLAGBEELDVERSLAG
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•   Stormschade 19 februari 2022: Code Rood 

Een trieste aanblik. De zware storm ‘Eunice’ richtte 
de nodige schade aan op de begraafplaats. Geknakte  
populieren die in de val allerlei beuken zwaar 
 beschadigden. De grafstenen bleven gespaard. Vele 
dagen van zagen en sjouwen waren nodig om deze 
klus te klaren.

JANUARI FEBRUARI: Wilgentenen-vlechtwand, openstelling     ....  poort en storm

1. Wilgentenen van Spijkerhof Neerbosch

 Restauratie Memento-Mori-Poort (uit 1909) 
In februari is de start, het begint met het vervoer 
van de poort naar de smederij in Overasselt. Met 
dank aan boer Nico van  Beinum, met inzet van zijn 
 tractor met bak. En  onmiskenbaar de nodige hulp 
van onze trouwe vrijwilligers. 

Met hulp van en dank aan 
Bas, Remon, Arjo, Wout, Paul, Sidney, Huub, Simon, 
Gert, Nico, Roel, Marcel en Anne-Marie



2020

Stormschade op 19 februari 2022
Afgeknakte populieren die in de val de omheining en de nodige 
bomen zwaar beschadigden. De grafstenen bleven gespaard.



2121Grindpad aanpassing 
Vorig jaar is het entree-pad voorzien 

fijngrind. Begin 2022 kwam een schen-
king van ‘boerengrind’ bedoeld als top-

laag. Een grindsoort identiek aan de 
herstelde paden op de begraafplaats. 

De schenker hiervan wil graag anoniem 
blijven.

Een deel van het fijngrind is tijdens de 
NL-doetdagen hergebruikt in de  

cirkel op het as-strooiveldje.MAART



2222 Voorbereiden van HEKWERK begraafplaats: 44 55Stichting Memento Mori

Deze poort (met missende spijl) wordt verwijderd bij  
plaatsing hekwerk

In juni 2022 is de gerestaureerde 
poort (1909) weer teruggeplaatst.
Deze opdracht is uitgevoerd door 
de mannen van de smederij van het 
 Agrarisch Museum, Overasselt .

Bomen en struiken zijn een moeilijksgraad voor de 
positionering van het hekwerk

Stichting Memento Mori 

poort
tourniquet
handmatig

200 cm
 hoogte

35 cm ?
voldoende

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10
5 

cm
 

draaipoort 150 cm breedte

61,5 cm

inspiratie >

Vertaalslag hekwerk met draaipoort 

Het hekwerk is gebaseerd op het traditionele  
hekwerk vervaardigd door de voormalige smederij 
van de Weesinrichting Neerbosch.

In 2022 is door StMM een offerte opgevraagd voor een  
nieuw gedeeltelijk hekwerk voor de begraafplaats.
Ter voorbereiding :  
Een ontwerptekening van het hekwerk is gemaakt, geïnspi-
reerd op klassiek, historisch Neerbosch’ hekwerk, zoals in 
het verleden gemaakt door de Neerbossche smederij.
Een nieuw hekwerk rondom valt buiten de financiële moge-
lijkheden van StMM. De intentie is een gedeeltelijke nieuw 
hekwerk (zie tekening hiernaast) met een draaipoort.  
De poort met de missende spijl komt te vervallen. Het  
kostenplaatje  van de offerte valt buiten de huidige  
financiële mogelijkheden van StMM. Concretisering van  
het nieuwe hekwerk voorlopig uitgesteld. Daarom is voor  
dit moment besloten om voor het bestaande gaaswerk  
op de begraafplaats een wilgen-vlechtwerk te maken van 
maximaal één meter hoog. 

Deze poort (met missende spijl) wordt verwijderd bij  
plaatsing hekwerk

In juni 2022 is de gerestaureerde 
poort (1909) weer teruggeplaatst.
Deze opdracht is uitgevoerd door 
de mannen van de smederij van het 
 Agrarisch Museum, Overasselt .

Bomen en struiken zijn een moeilijksgraad voor de 
positionering van het hekwerk
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Oud Weezendag  
Hemelvaart, donderdag 26 mei 2022
Reünie oud-Neerbosschers 
Traditie vanaf 1894
■  De begraafplaats is voorbereid;  

netjes opgeruimd en bloemen op o.a.  
de grafstenen van de stichters.

■  Voor de Oud-Neerbosschers is het 
 Weezenkerkhof deze dag opengesteld.  
Deze  plek staat symbool voor hen als 
‘familie’-begraafplaats. Ze lieten als 
gebruikelijk overal bloemen achter.  
Door oud-Neerbosscher Gina Maarse- 
Korte is een grote, symbolische wit 
 gehaakte vlinder bij de  
gedenkzuil geplaatst.  

M  E    M  E N T    O    M O R I

WEEZENKERKHOF NEERBOSCH

MEI
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Openstelling Weezenkerkhof
Het Weezenkerkhof Neerbosch is op zondag 11 
 september opengesteld van 10:00 tot 16:00 uur 
tijdens de Open Monumentendagen 2022. Een 
protestants instituut-begraafplaats uit 1879 waar 
hoofdzakelijk wees- en voogdijkinderen begraven 
liggen, die hun jeugd doorbrachten in de Wees-
inrichting/ Kinderdorp Neerbosch. Vanaf 2019 
is Stichting Memento Mori de nieuwe eigenaar. 
Sindsdien heeft het nodige onderzoek, onderhoud 
en revitalisatie plaatsgevonden en dat is zichtbaar. 
Tijdens de openstelling zijn mensen van de stich-
ting aanwezig om uitleg te geven. Twee locaties 
op Kinderdorp Neerbosch, Nijmegen West, zijn op 
zondag te bezoeken. Het Van ‘t Lindenhoutmuse-
um gehuisvest in de Weezenkapel is ook openge-
steld (van 11:00-17:00 uur).  De begraafplaats ligt 
verscholen onder de bomen aan de snelfietsroute. 
Meer weten over het Weezenkerkhof Neerbosch, 
zie www.weezenkerkhof.nl

ZONDAG 11 september
Aantal bezoekers zondag:  120  totaal                      
De bezoekers bestaan uit (±):
•  families met kinderen tot 18 jaar  7%      (9) 

(5 families)
•  volwassenen tussen 18 en 55 jaar  43%  (51)
•  volwassenen vanaf 55 jaar   50%  (60)
 

SEPTEMBER
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Maand van de Geschiedenis
■ thema: NA DE RAMP
■ O24-Geschiedenis Nijmegen
■ Maand oktober 2022

Jaarlijks wordt de landelijke ‘Maand van de  
Geschiedenis’ georganiseerd. In Nijmegen  
onder de noemer de  024-Geschiedenis.   
Een samenwerking van een dertigtal  
Nijmeegse cultuur- en erfgoedorganisaties.   
Van 8 t/m 16 oktober 2022 was er een ruim 
aanbod aan presentaties in de Nicolaaskapel 
in het Valkhofpark met onder andere Hubert 
Hendriks (St. Vlegel) als kartrekker.

StMM-024-uitwerking: 
Stichting Memento Mori heeft twee  
korte beeldpresentaties verzorgd van  
ieder een kwartier op 10 en 13 oktober.

Animatie
De erfgoedaanjagers van het Nijmeegse project ‘Ongekend’  brengen 
verhalen uit het verleden tot leven. Naast de hoofdactiviteit, het 
 s amenbrengen van een aantal cultuuurinstellingen met kunstenaars 
en horeca in de maand oktober gingen tien getalenteerde makers -  
afgestudeerd aan ArtEZ of St. Joost – voor Ongekend aan de slag. 
Tien animaties over tien kleine culturele erfgoedinstellingen. Een van 
de makers is Gabriella Lichtneker, zij animeerde een ongekend verhaal 
over het funerair erfgoed Weezenkerkhof/ Stichting  Memento Mori. 
Gabriella Lichtneker maakte een zeer geslaagde animatie over het 
Weezenkerkhof met als uitgangspunt ‘Het Eeuwige Leven’.

Ontwerpfase

OKTOBER 

ONGEKEND
2022
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‘Meld & Herstel’ 
De begraafplaatslaan was bijna onmogelijk voor ge-
bruik, een echt struikelblok. De wortels van de bo-
men hadden dikke aders gecreëerd. Een poging tot 
herstel via de Nijmeegse app ‘Meld & Herstel’ deed 
wonderen. Het wegdek is geschraapt en opgevuld. 
Onderstaande foto’s tonen het verschil.  
Met dank aan  gemeente Nijmegen

SEPTEMBER / OKTOBER
Gemeld op 29 juni
Uitgevoerd eind september / begin oktober



2727JANUARI
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AUGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
wekelijks onderhoud
en 
wekelijks onderzoek

 
DECEMBER

SIDNEY      PAUL   GERARD
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Tulpen Narcissen, krokussen, sneeuwklokjes 

Vergeet-mij-nietjes onder de vlechtwand  
 

BEPANTING 
& AANPLANT 
in 2022
Geschonken
•  Gladiolen: 

Sidney en Hetty Walden
•  Tulpen:  

Paul Peerenboom
•  Sedum:  

A-M-Jansen
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  Sedum   Sneeuwklokjes            Blauwe druifjes  

Gladiolen 



TU-Delft - Geo Wetenschappen
Hoogleraren Dominique Ngan- 

Tillard en Dyan Draganov 
 komen naar Neerbosch met een 
grondradar voor een  tweedaags 

bodemonderzoek om het  
Weezenkerkhof te kateren.  

Omroep Gelderland was  
aanwezig voor journaal- 

opname, zie pag. 36 en 37

OPENSTELLING
• Het Weezenkerkhof Neerbosch is NIET vrij  toegankelijk. 
• Als u de begraafplaats wilt bezoeken is dat mogelijk.  
• Bel daarvoor één van de nevenstaande telefoonnummers.
•  Indien thuis, kan iemand namens Stichting Memento Mori  

binnen 5 á 10 minuten aanwezig zijn om de poort te openen. 
•  U kunt eventueel ook een telefonische afspraak maken  

voor bezoek op een ander tijdstip.  
Dit is ook mogelijk via: mementomori1878@gmail.com

Drie mogelijke telefoonnummers

• 06 53 43 69 83  (Bisselink) 
• 06 21 60 51 76 (Verheijen)
• 06 30 34 19 84      (Jansen)

Kinderdorp NeerboschKinderdorp Neerbosch

Kinderdorp Neerbosch

www.weezenkerkhof.nl
Weezenkerkhof Neerbosch

º

3030

                   PR 2022
M  E    M  E N T    O    M O R I

WEEZENKERKHOF NEERBOSCH

Bijlage 5

Twee nieuwe infomatie borden:
1.  permanent afm. 40 x 18 cm
2.  bij activiteitt, afm. 90 x 60 cm

Artikelen De Brug:   
1.  26 maart  TU-Delft onderzoek 
2.  29 juni  restauratie POORT
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Een vijf paginavullend, rijk geïllustreerd  
artikel over het Weezenkerkhof in het Maas 
en Waals tijdschrift voor streekgeschiedenis 
TWEESTROMENLAND (oktober 2022)



3232
2020 Vier boeken 
Unieke 1 exemplaar-uitgave 

2021: Een tijdlijn-reis
herziene uitgave 
■		Onderzoek, beeldimpressie,  

Weezenkerkhof Neerbosch
■	Tijdlijn 1863-2020
■	98 pagina’s
■	Formaat: 21x 21 cm
■	Auteur en samensteller: A-M Jansen

Deze uitgave is geschonken aan het 
Regionaal Archief Nijmegen.  
Gemeente-archivaris H. Roodenburg 
heeft het boek op 07-12-2021  
in ontvangst genomen.
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2022 Grafstenen
inventarisatie restauratie
Unieke 1 exemplaar-uitgave 

2022 Poort
historie en restauratie
2 exemplaren-uitgave
1 geschonken aan de smederij van het 
Agrarisch Museum in Overasselt 
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Restauratie Memento-Mori-Poort: 

                  SAMENWERKING 2022
M  E    M  E N T    O    M O R I

WEEZENKERKHOF NEERBOSCH

Bijlage  6

Agrarisch Museum, Overasselt

Deze poort wordt voor het eerst genoemd 
in het Neerbossche  tijdschrift ‘Het Oosten’ 
in 1909. De samenwerking met de smederij 
van het Agrarisch  Museum Overasseld is tot 
stand gekomen in 2021. Het restauratie-plan 
is uitgevoerd in 2022. Met veel zorg, aandacht 
en vakmanschap is de poort in glorie hersteld. 
Knap werk van de mannen van de smederij.  
De terugplaatsing was op 22 juni

De geschiedenis en de restauratie van de 
POORT is vastgelegd in een boekwerk  
(zie afbeelding links), waarvan er één 
 geschonken is aan de smederij als dank.
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De radar stuurt elektromagnetische golven de 
bodem in, tot een paar meter diep. Elke grond-
laag heeft zijn eigen elektromagnetische para-
meters. Weerkaatsen de golven op een steen, 
dan zien de onderzoekers dat.

Een monitor houdt de metingen bij. Op het 
 beeldscherm verschijnen kartellijnen, die 
een doorsnede van de bodem voorstellen. 

 Uitschieters, zogeheten ‘hyperbooltjes’, duiden 
op een voorwerp. Dat kunnen steentjes zijn, 
maar ook boomwortels. 

De onderzoekers maken een compleet plaat-
je van een stuk grond om een inschatting te 
 maken. Daarna wordt met een fijnbesnaarde 
radar de objecten preciezer in beeld brengen. 
Waardoor de vorm min of meer te zien is.

TU DELFT
KATEREN BEGRAAFPLAATS Weezenkerkhof Neerbosch
Het Weezenkerkhof Neerbosch telt 42 zichtbare grafstenen, hier liggen 71 mensen begraven.
In totaal zijn er op de begraafplaats ± 530 mensen begraven. Waar liggen deze 459 personen begraven, 
is er geruimd, hoe ziet de plattegrond  eruit? Nog onopgeloste vragen, ondanks het nodige speurwerk. 
Op dinsdag 22 en woensdag 23 maart 2022 kwamen Dominique Ngan-Tillard en Dyan Draganov naar 
Neerbosch uitgerust met een grondradar om het Weezenkerkhof in kaart te brengen. De TU-Delft 
neemt de kosten van het grondradar-onderzoek voor haar rekening. Als voorbereiding hebben wij ge-
zorgd dat de te onderzoeken locatie ‘schoon’ is; vrij is van blad en takken en het gras gemaaid, En kie-
zelstenen weggehaald die verdwaald rondom een aantal grafstenen lagen. Als tegenprestatie zorgde 
StMM voor een gastvrije ontvangst; voor eten, drinken en overnachtingplaatsen voor de onderzoekers

‘Wat wij doen, is eigenlijk  archeologie, maar dan  zonder te graven.’

SAXION DEVENTER, archelogie
ONDERZOEK  BEGRAAFPLAATS Weezenkerkhof Neerbosch
Lars, Liam en Tristan, drie studenten van Hogeschool Saxion Deventer archeologie hebben weten-
schappelijk bodemonderzoek gedaan op het Weezenkerkhof op woensdag 13 juli 2022. Het is een 
vervolgonderzoek, in samenwerking en op indicatie van advies van Dominique Ngan-Tillard en Dyan 
Draganov van de TU Delft. Het onderzoek is bedoeld het grondwaterpeil en de grondsoort te bepalen 
en inzicht te krijgen in de drie lagen waarin de begravingen hebben plaatsgevonden. Twee docenten 
kwamen in de namiddag om de resultaten te bespreken. In zakjes van een kilo is geregistreerd mate-
riaal van de aanwezige bodem meegenomen voor laboratoriumonderzoek. Bij ieder onderzoek wordt 
weer een stukje van de puzzel gelegd.

SMART SOLUTION SEMESTER 2023
ONDERZOEK  BEGRAAFPLAATS Weezenkerkhof Neerbosch
Is een samenwerking van verschillende disciplines binnen Saxion Deventer. Zoals archeologie, foren-
sisch en ICT. De aanvraag voor dit project is gedaan in 2022 en zal mogelijk in 2023 uitgevoerd worden. 
Een samenwerking van TU-Delft, Saxion Deventer en Stichting Memento Mori. Mogelijk gaan een zes-
tal studenten gaan 20 weken uitgebreid onderzoek doen. Hopelijk komen er voldoende inschrijvingen.
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TU-Delft - Geo Wetenschappen
Hoogleraren Dominique Ngan-Tillard en Dyan Draganov komen naar Neerbosch uitgerust met 
een grondradar voor een tweedaaggs onderzoek om het Weezenkerkhof in kaart te brengen. 
Met een ‘kantoor’ op de begraafplaats. Omroep Gelderland was aanwezig voor opname.
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Foto’s: Sidney Walden



3838

Afbeelding > Google-maps
- Alle straten van Kinderdorp Neerbosch heten Scherpenkampweg
- Scherpenkampweg 69 > correspondentieadres van Stichting Memento Mori
- Weezenkerkhof heeft geen ‘huisnummer’ 
- Langs het Weezenkerkhof ligt de snelfietsroute Nijmegen < > Beuningen,  rood geasfalteerd

6969

Weezenkerkhof Weezenkerkhof 
NeerboschNeerbosch

Kinderdorp Kinderdorp 
NeerboschNeerbosch
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WEEZENKERKHOF NEERBOSCH

Bijlage 7

OVEREENKOMSTOVEREENKOMST  tot  begraven tot  begraven
Stichting Memento Mori sluit een overeenkomst ter vastlegging dat 
onderstaand genoemde persoon te zijner tijd begraven wil worden  
op het Weezenkerkhof Neerbosch.

De mogelijkheid van begraven op het Weezenkerkhof Neerbosch is 
voorbehouden aan mensen met een duidelijke Neerbossche relatie. 
Het betreft mensen die op de Weesinrichting/ Kinderdorp Neerbosch 
gewoond óf gewoond en gewerkt hebben óf er momenteel wonen.

Bij akkoord door het bestuur van StMM, verplicht de aanvrager zich om een jaarlijkse bijdrage te doneren ten 
 behoeve van het Weezenkerkhof Neerbosch.  Als ondersteuning voor het onderhoud ter in standhouding van de 
begraafplaats, met een minimaal bedrag van € 50 per jaar, te voldoen in de eerste maand van het kalenderjaar.
Het betalen van de vergoeding gaat in na tekenen van deze overeenkomst en zal na overlijden door de  
erfgenamen worden voldaan.

Datum aanvraag
Naam aanvrager
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboorteplaats en datum
Emailadres
Telefoon
Naam erfgenaam/ contactpersoon
Telefoon
Emailadres
Vergoeding per jaar (min. € 50,00) €
0pmerking

Voor akkoord 
Datum Datum
Handtekening Handtekeningen

Naam aanvrager Namens StMM-bestuur:  
Marcel Bisselink, voorzitter
Paul Verheijen, secretaris
Anne-Marie Jansen, penningmeester

Stichting Memento Mori (StMM)
Weezenkerkhof Neerbosch

correspondentieadres: 
Scherpenkampweg 69

6545 AL Nijmegen

mementomori1878@gmail.com

www.weezenkerkhof.nl
KvK-nummer 71278060
Cuturele ANBI-stichting

RSIN 858648210
banknr.  NL33 TRIO 03792029 99

StMM is opgericht mrt. 2018
Het Weezenkerkhof  Neerbosch  

vanaf juli 2019 in eigendom
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CONCEPT



Nog geen definitief besluit over genomen

4141

Oudste nog zichtbare graf  
uit 1880

Treurbeuk
Monument 1934

Gebroken zuil Graven stichters
✝1900 en ✝1918

Uitbrei   ding 

1953

Memento Mori  
poort 2020, PULS  

grondwater

2020, Paden, 1,5 mtr. breed, fijn boerengrind

Weezenkerkhof Neerbosch

1 2 3 4 43

45 44 6 510 9 8 711124749481314

1516

10 plekken urnbegravingen

Historische deel  

Weezenkerkhof   

vanaf medio 1879

4 reeds 
vergeven 
toekomstige 
plekken52

53
54
55

 Vergeven begraafplek

 Vier reeds vergeven toekomstige plekken 
 

 Nog te vergeven begraafplek 

 Tien nog te vergeven URN-begraafplekken
  U1 tot en met U10

Strooiveldje

5051 46

Voormalige ingang
aanduiding  plek oude poort

57 565861 5960

63 626467 6566

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10

 
Poort

Juli 2020 - StMM - AMJ

ho
ut

en
 b

an
kj

e

Paarse rhododendron 
2019 CONCEPT
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Ongewijzigde 2019-versie begraafplaatsINVENTARISTIE
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10 mei 1934
monument
‘afgebroken zuil’
Symbool van het  
(jonge) afgebroken leven
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Weezenkerkhof Neerbosch
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UITGAVEN omschrijving bedrag
2022 bankkosten, kwartaal totaal €       179,00

website hosting ´€       278,14
PR €       156,00
Restauratie poort €   1.395,77
Activiteiten (verbeteren grindpad, NLdoet-dagen, Onderzoek TU en Saxion, Oud 
Weeezendag, Open Monumentendagen

€       571,00

Piaggio (werkauto) en machines, brandstf en onderhoud €       191,52
Lidmaatschap €       121,00
Waterschapbelasting ( 2020, 2021 en 2022) €          62,35
Attenties (voor vrijwilligers en studenten) €       206,33
Aanschaf (picknicktafel, sloten, ketting, beschermende olie) €      335,17

Totale uitgaven 2022  € 3.497,22 
Totale inkomsten 2022  € 2.096,15 
Verschil (negatief)  € 1.401,07 

    
INKOMSTEN Omschrijving donaties/ subsidies / vergoeding per BANK bedrag
2022 Totaal 24 donaties nav een specifieke activiteit  €   845,00 

Verdere diverse donaties, door het jaar heen  €   410,00 
Subsidies en schenkingen: totaal bedrag € 823,00
- NL-doet, vrijwilligersdagen, subsidie Oranjefonds
- Schenking boerengrind voor het entreepad begraafplaats
- Schenking met een looptijd van vijf jaar, 1e deeelbetaling

 
€   325,00 
€   398,00
€  200,00 

verkoop  € 18,15 
Totaal inkomsten StMM 2022  € 2.096,15 

01-01-2022 Verschil inkomsten en uitgaven                                                                         - €  12.988,49
31-dec-2022 StMM Saldo Triodos-bankrekening €  11.533,13

€    1.455, 36

StMM FINANCIEEL OVERZICHT 2022
overzicht in- en uitgaven BANKBijlage 10
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JAARVERSLAG 2022
 


