Nieuwsflits Ter Navolging Tiel juni 2017
‘Klusochtenden’ van 10 – 12 uur




Woensdag 14 juni
Woensdag 12 juli
Woensdag 9 augustus

Op de ‘to do lijst’ staat o.a.:
-

Opruimen van takken
Onkruidvrij maken van grafperken
Rond zerken en grafperken maken van schoffel brede grasvrije randen
Fijn grind in perken lang de paden vervangen door grof grind
Enzovoorts!

‘Open Monumentendag’ 2017 zondag 10 september 2017 in Tiel op
-

Ter Navolging
Joodse Begraafplaats






12 – 16 uur
15 – 17 uur

Rondleidingen
Tentoonstellingen
Documentatie
Muziek
Documentaire ‘De andere familie Frank’ (uit Ochten)

Nieuwtjes:
-

Op Ter Navolging zijn deze hele zomer beelden te zien van Michiel van
Luijn en Rob Maingay. Dat in het kader van het thema ‘Duurzaamheid’ van
de Week van de Begraafplaats 2017.

-

Op Ter Navolging heeft het graf van Jan Dolron een, door de firma Van
Luijn vervaardigde, prachtige en in de omgeving passende stele gekregen.

-

In de aanloop naar de Week van de Begraafplaats brachten de bijna 30
leerlingen van groep 8 van de Tielse Stephanusschool een bezoek aan de
Joodse Begraafplaats. Een impressie daarvan is te vinden op
www.detielenaar.nl onder ‘historie’.

-

Tijdens de Week van de Begraafplaats hebben meer dan 50
‘poortdoorschrijders’ (variant op drempeloverschrijders) een bezoek
gebracht aan Ter Navolging en / of de Joodse Begraafplaats in Tiel.
o Op Omroep Gelderland is op 4 juni aandacht besteed aan de Joodse
Begraafplaats (op You Tube [Week van de Begraafplaats in Tiel])

-

Begin juni brachten enkele medewerkers van het Tielse Flipje- en
Streekmuseum een bezoek aan de Joodse Begraafplaats.

-

In de eerste week van juni is het in de 70-er jaren van de afgelopen eeuw
uit de bouwafvalcontainer van de Tielse Synagoge geredde fonteintje, dat
sindsdien door het Tielse Flipje- en Streekmuseum in depot was
opgeslagen, weer tot één geheel gemaakt en opgesteld in het
Metaheerhuisje. Ook de eerste steen van deze Synagoge uit 1837 wordt
daar nu tentoongesteld.
o Daarnaast zijn daar momenteel meer dan 100 afbeeldingen en
afschriften van documenten te zien. Deze geven een beeld van de
Tielse Joodse gemeenschap van weleer.

 Actuele ontwikkelingen zijn ook te volgen via de Facebookpagina van Ter
Navolging Tiel!
Zoals u wellicht weet ontvangt onze stichting geen structurele financiële bijdragen voor
het herstel van de grafmonumenten. Wij ‘doen het’ vooral met incidentele bijdragen
vanuit de gemeente Tiel, én de onvolprezen inzet van ‘Van Luijn Natuursteen’ en ‘De
Steen’ met Michiel en Joost van Luijn alsmede ‘Aanpak’ van Rob Herkströter, en last but
zeker niet least al onze vrijwilligers.
Ook uw financiële steun is meer dan welkom op NL15 ABNA 050 763 5434.
Onze Stichting heeft de Culturele ANBI status
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek:
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift
aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het
bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

