N r . 6,

ISSN: 1389 - 336X

november

2001

Castro Nieuwsbrief
Castro Nieuwsbrief is een uitgave van het David Henriques de Castrofonds, Kerkstraat 7, 1191 JB Ouderkerk a/d Amstel
Tel.: 020-496 34 98, Fax: 020-496 54 96, e-mail bethaim@wxs.nl, Postbank 69 34 112, Rabobank 35 18 48 800

adopteer nu 10 m2
met een Adoptie
Certificaat.
Het Adoptie Certificaat
Adopteer nu 10 m2 van Beth Haim voor een periode van 10 jaar
door middel van een Adoptie Certificaat. De gehele opbrengst
van de verkoop van de Certificaten komt ten goede aan de
restauratie en het onderhoud van Beth Haim.
Er zijn 3 soorten:
●  1.000,- (gratis ingelijst en het boek "Keur van Grafstenen"
van D. Henriques de Castro Mz t.w.v. ca.  75,- cadeau),
●  500,- (het boek "Keur van Grafstenen" cadeau) en
●  250,-.
Uw gift voor Beth Haim is fiscaal aftrekbaar.
U kunt de Certificaten bestellen bij:
Stichting D. Henriques de Castrofonds,
Antwoordnr. 752
1180 WC Ouderkerk a/d/ Amstel
Of bel, fax of e-mail Stichting Castrofonds,
tel. 020-496 34 98, fax: 020- 496 54 96,
e-mail bethaim@wxs.nl, www.bethhaim.com

DE FINANCIEN
Onze activiteiten voor de restauratie en
instandhouding van Beth Haim zijn in
1994 gestart. Ze zullen naar verwachting tot in 2002/begin 2003 doorlopen.
Dit is afhankelijk van werkbaar weer èn
financiële middelen.
Het gaat inclusief alle actie- en activiteitenkosten om ongeveer ƒ 5,3 miljoen
gulden voor de uitvoering van het
masterplan. Tot op heden is aan
subsidies van de overheid alsmede aan
giften en donaties van fondsen en
particulieren ongeveer ƒ 4,6 miljoen
binnengekomen. Er blijft nog een
tekort over van ƒ 700.000,-.
De elders in deze nieuwsbrief gememoreerde certificatenactie geeft mogelijkheden om in te spelen op de aanstaande
overgang op euro met coupures van

1.000,  500 en  250. Het spreekt
vanzelf dat op onze rekeningen bij de
Rabobank Ouder-Amstel (351848800)
en bij de Postbank (6934112) ook
bedragen in guldens welkom zijn en
blijven.
De penningmeester voelt zich bij het
begin van de certificatenactie een
beetje als de groenteman op het einde
van de marktdag met als motto: "wie
maakt mij los, alles moet weg".
Het bestuur hoopt dat de actie het
noodzakelijke zetje mag zijn om het
gehele project af te kunnen maken.


H.H. Faber,
penningmeester

Stort uw bijdrage
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STAND VAN ZAKEN
GROENRESTAURATIE
Na een moeizame start is in maart 2001
de restauratie van het groen en de
paden op de begraafplaats opgestart. In
een bijzonder hoog tempo is begonnen
met het rooien en herplanten van alle
aanwezige hagen. In tegenstelling tot
eerdere plannen werd besloten om alle
hagen te rooien in plaats van alleen de
gemengde hagen op de hoofdroutes.
Met name de gemengde hagen en de
ligusterhagen op het huidige grafveld
gaven een veel te onregelmatige groeien
waren hierdoor slecht te onderhouden.
Om het steeds terugkerende probleem
van overhangende takken, iets wat met
name tijdens begrafenissen erg vervelend is, definitief het hoofd te bieden is
voor deze rigoureuze ingreep gekozen.
Inmiddels zijn de eerste nieuwe hagen
groen en daarmee is het gestelde doel
om nog in 2001 de hagen te vervangen
gehaald. Door de enorme droge periode
afgelopen zomer zijn er hier en daar wel
een aantal planten gestorven maar deze
zullen komend plantseizoen hergeplant
worden. Gelijk met het vervangen van
de hagen zijn alle paden op de begraafplaats voorzien van een nieuwe toplaag
en zijn tevens enkele knelpunten aangepakt. Met name voor kleine tractors
is de begraafplaats een stuk toegankelijker geworden en zal het toekomstig
onderhoud hierdoor weer iets efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Samen
met mevrouw Rodrigues Perreira is
ondergetekende een dag op pad geweest
om bij één van Nederlands grootste
leveranciers van halfverhardingen
mogelijke materialen voor een nieuwe
toplaag uit te zoeken. De keuze is, unaniem door zowel bestuur, bewaarster en
directie, gevallen voor Joumont, een
splitsoort met een warme gele kleur die
ook in de donkere dagen van het jaar
een fris en helder beeld geeft. Het
materiaal is in twee lagen aangebracht,
een grove fundatielaag en een fijne
toplaag. Tevens is onder de hoofdroutes
een bewapeningsdoek, ook wel geogrid,
aangebracht die de hoofdroutes geschikt
maakt voor zwaar verkeer. Joumont is
een gesteente met een natuurlijke binding
en
zal
op
termijn
een harde toplaag vormen waar onkruid
weinig kans in heeft. Op een aantal

De nieuwe tafel bij de entree.
plaatsen op de begraafplaats is de
toplaag nog iets te grof, hier zal komend
najaar een fijnere toplaag aangebracht
worden.
In de uitloop van het eerste plantseizoen van 2001 is tevens begonnen met
het herplanten van bomen. In totaal
zijn er circa 13 zware bomen aangeplant in de open ruimtes in de randen
van de begraafplaats. Door de ontdekking van een aantal graven achter het
Rodeamentoshuis en door de massale
iepenziekte op het museumpark zijn de
plantwerkzaamheden stilgelegd en
worden in het late plantseizoen van
2001 weer opgepakt.
In de eerste week van november zijn de
werkzaamheden door de aannemer weer
opgestart. Er zal in de eerste week wat
achterstallig onderhoud weggewerkt
worden waarna het snoeiwerk van de
aanwezige bomen uitgevoerd gaat wor-

den. Het snoeiwerk zal met name
bestaan om storende en gevaarlijke takken te verwijderen. Tevens zal er een
aantal bomen gerooid worden, echter
door de massale iepenziekt dit jaar zal
er iets voorzichtiger gerooid worden
dan aanvankelijk de bedoeling was. We
willen toch graag dat er voldoende biomassa overblijft om de begraafplaats
zijn arcadische en landschappelijke sfeer
te laten behouden. Alle werkzaamheden liggen aardig op schema en zo als
het nu lijkt kan de aannemer zijn werk
28 februari 2002 opleveren en zal de
groenrestauratie een feit zijn. Het toekomstig onderhoud zal afgestemd worden op de "nieuwe" situatie, het nieuwe
nulpunt, de dag na de restauratie.
Klaas Kiekebos,
Donker Cultuurtechniek

KEUR VAN
GRAFSTENEN
Het gaat goed met de verkoop van Keur van
grafstenen, zowel bij particulieren als via de
boekhandel. Ook bibliotheken in Nederland en
het buitenland hebben kopieën van David
Henriques de Castro's meesterwerk gekocht.
Er zijn steeds enkele exemplaren van het
genummerd boek verkrijgbaar bij het kantoor van de Stichting - de perfecte keus om
cadeau te geven. Ongenummerde exemplaren zijn gestuurd aan boekhandelaren in
Duitsland, Spanje, Israël, België en aan
musea in meer dan tien landen.

