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Jaarverslag 2014
De Stichting Behoud Joodse Begraafplaats Oisterwijk is opgericht op 16 april 2012. Doel van de
Stichting is het behouden en restaureren van de Joodse Begraafplaats, gelegen aan de
Hondsbergselaan (ongenummerd) te Oisterwijk.
Uit de statuten: De stichting heeft ten doel: de ondersteuning en bevordering van de instandhouding van de
Israelietische begraafplaats te Oisterwijk in verband met de cultuurhistorische waarde van de begraafplaats met
inachtneming van de voorschriften van de Joodse Codex zoals deze wordt gehanteerd en uitgelegd door het
Opperrabbinaat voor Nederland en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te
verwezenlijken door het (doen) onderhouden en restaureren van de Joodse begraafplaats te Oisterwijk en het daartoe
verwerven van (financiële) middelen.

De begraafplaats betreft een Rijksmonument nr. 46806. De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel nr. 55119271. Rabobankrekening NL35RABO0144019302.
Het bestuur bestaat uit K. Welmers voorzitter; Dr. Ir. J. Germans secretaris; Mr. J. A. D. M. Vrijdag
penningmeester; Mevr. M. Wagenaar-van Oss, de heren R. E. Vis, F.J.W.M. Tabbers, leden.

Algemeen
Het bestuur vergaderde op 7 april, 28 april en 6 oktober 2014.
Op 1 mei 2014 is het bestuurslid P. van de Plas afgetreden. .
Restauratie activiteiten
Op 7 april 2014 is door het dagelijks bestuur besloten de restauratie van het metaheerhuisje op te
dragen aan aannemer Weijters uit Udenhout. De voorbereiding is gestart op 1 mei 2014. Het
grotere werk is verricht in de maanden september, oktober en november. Op 1 december is het
werk opgeleverd. De restauratie is uitstekend gelukt en het resultaat is fraai. Tijdens de restauratie
bleek ook overduidelijk de noodzaak om het metaheerhuisje op te knappen. De totale kosten
bedroegen € 46.319,08. De kosten werden volledig gedekt door de inkomsten uit bijdragen van
fondsen en particulieren.
In 2014 zijn offertes aangevraagd voor de restauratie van de muur. Tevens is er contact gelegd met
een vertegenwoordiger van Restauratie Opleidingsprojecten Zuid.
Bij de Provincie Noord Brabant is een subsidieverzoek ingediend voor de restauratie van de muur in
het kader van de subsidieregeling voor Religieuze Rijksmonumenten.
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Verwerven van financiële middelen
Wij zijn dankbaar voor de vele giften die we hebben mogen ontvangen van particulieren, fondsen
en stichtingen. Tot 1 maart 2015 januari hebben onderstaande instanties in totaal een bijdrage
gegeven van bijna € 84.000,= :
Mensink Stichting; Levi Lassen Stichting; Meindersma Sybenga Stichting; Beekmans Stichting; St.
Petrus Stichting; Boudewijn van Gorp Stichting; Stichting Ondersteuning Initiatieven in Oisterwijk;
Rijkssubsidie 2014; Nettie van Zwanenberg Stichting; Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds;
Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland ; Zuster Franciscanessen Oisterwijk; Rabobank Hart
van Brabant; Stadsgidsen Heemkundekring Oisterwijk; Diverse particuliere giften; Nico Muller
Jabusch kunst en siersmid; Mallens-markhorst reclame makers; Mutsaerts Natuursteenbedrijf
Oisterwijk; Stichting De Schuur Oisterwijk; Prins Bernard Cultuurfonds.
Van de Provincie Noord Brabant ontvingen wij begin maart 2015 het bericht dat zij € 115.403,=
subsidie beschikbaar stellen voor de restauratie van de muur.
Activiteiten
De Stichting organiseert in samenwerking met de Stadsgidsen Oisterwijk en de plaatselijke VVV
rondleidingen over de begraafplaats. In het metaheerhuis worden de gebruiken en rituelen
uitgelegd van een joodse uitvaart. Aan de hand van de vele graven wordt uitleg gegeven over de
vestiging van Joden in Oisterwijk vanaf ongeveer 1740 en van de komst van de eerste opperrabijn
naar Brabant in 1756. In het verslagjaar zijn ruim 200 mensen rondgeleid over de Joodse
begraafplaats.
De Stichting participeert in het project Heilige Huisjes van de basisscholen in Oisterwijk en
Moergestel. Scholen kunnen een rondleiding krijgen over de begraafplaats.
Aan de middelbare scholen in Oisterwijk (en omgeving) biedt de Stichting de mogelijkheid voor
scholieren in het kader van diverse projecten de begraafplaats te bezoeken waarbij uitleg wordt
gegeven door een deskundige gids.
De website van de Stichting www.jb-oisterwijk.nl wordt regelmatig bezocht. Middels de website
wordt ook gecommuniceerd over de vorderingen van het restauratieproces.
Door de belastingdienst is de Stichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI)
Op 27 augustus 2014 is door de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed subsidie verleend voor de
instandhouding van de begraafplaats
Besloten is op 14 juni 2015 een open dag te houden.

Oisterwijk, 23 maart 2015
J. Germans

(secretaris) get.

K. Welmers

(voorzitter) get.
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