Nieuw: Twee etsen Beth Haim
van Reinder Homan

De prenten worden in een reis-passe partout geleverd.
Prijs 135 euro (links) en 315 euro (rechts) excl. 6% btw
Verzendkosten 7,50 euro. Te bestellen via info@bethhaim.nl
Meer info www.bethhaim.nl
15% van de aankoopprijs komt ten goede aan het Castrofonds.

Op grond van traditie Beth Haim 402 jaar
Met deze nieuwbrief brengt het bestuur van het David Henriques de
Castrofonds u graag op de hoogte van de stand van zaken op onze begraafplaats. Er is ontzettend veel gebeurd in de afgelopen periode, een
deel daarvan zult u wellicht met eigen ogen al gezien hebben, een ander
deel speelde zich onzichtbaar achter de schermen af. Beide vatten wij
hier voor u samen.

Sponsoring: nog enkele bankjes te adopteren
Wist u dat u één van de nieuwe banken
op het terrein kunt adopteren en op
die manier bijdraagt aan de financiering van ons project. Voor een bijdrage
van € 4.000,- krijgt u een vermelding
naar wens op een messing plaatje op
de door u geadopteerde bank.
Beth Haim is door de belastingdienst
aangemerkt als culturele ANBI en
daarom zijn alle schenkingen aan het
Castrofonds fiscaal aftrekbaar. In veel
gevallen kunnen schenkingen voor
100% in mindering worden gebracht
in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting. Zolang de Geefwet van
kracht is, mag tot een bedrag van vijfduizend euro voor 125% in mindering
worden gebracht in de hoogste schijf
van de inkomstenbelasting.

26-05-2016 Mieke Blankers-Kasbergen,
burgemeester Ouder-Amstel, Johan
Remkes, commissaris van de Koning voor
de Provincie Noord Holland en Hans van
Veggel, voorzitter van het David
Henriques de Castrofonds samen op éénvan de nieuwe zitbanken (vlnr).

1e fase van het landschapsplan is klaar

Dit is een uitgave van het
David Henriques
de Castrofonds
www.bethhaim.nl
info@bethhaim.nl

Kerkstraat 10
Postbus 160
1190 AD Ouderkerk
aan de Amstel
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Met de financiering van onze plannen
gaat het goed. Inmiddels is 72% van
onze totale begroting gedekt. Tijdens
het opmaken van deze Nieuwsbrief
ontvingen wij het heugelijke bericht
dat de Provincie Noord-Holland bereid
is € 54.000,- bij te dragen in kader van
de regeling voor de restauratie van
Rijksmonumenten. Nu is echt de tijd
aangebroken voor een laatste eindspurt in 2017.

Het eerste deel van onze plannen is inmiddels uitgevoerd, de
mensen van ‘Donkergroen’ hebben
het nieuwe landschapsplan vorm
gegeven. De padenstructuur is
uitgebreid en alle half-verharde
paden zijn gerenoveerd. Vooral op
het oudste gedeelte zijn nieuwe
graspaden gemaaid waardoor
bijzondere stenen bereikbaar
zijn geworden. Vijf verschillende
zichtassen geven ruimte en lucht
en bieden de bezoeker een prachtig overzicht over het terrein. Veel,
heel veel groen, is verwijderd
om delen van de begraafplaats
die tientallen jaren onbereikbaar
waren, weer toegankelijk te

maken. En veel, heel veel gras
is ingezaaid om nieuw gras te
laten groeien. Op twee verschillende plekken werden bruggetjes
over een greppel geplaatst. Het
sluitstuk vormden de tien nieuwe
banken die verspreid over het
terrein zijn neergezet. Plekken om
even uit te rusten en de omgeving
rustig op je in te laten werken. Met
de uitvoering van deze eerste fase
is een betere toegankelijkheid van
de begraafplaats gerealiseerd, één
van de centrale doelen achter onze
plannen.

Achter de schermen speelde zich
bijvoorbeeld de procedure af om
alle benodigde vergunningen te
verkrijgen. De vergunning voor de
bouw van het paviljoen naast het
Vegahuis, bij de huidige ingang,
vereiste een archeologisch onderzoek. Er werden geen indicaties
van archeologische resten nog
van begravingen gevonden. De
Gemeente Ouder-Amstel wilde
een verkeersplan, wat te doen met
de bussen, auto’s en fietsen als er
straks meer bezoekers komen.
We schreven een plan uitgaande
van maximaal 4000 bezoekers

per jaar, die werden verdeeld over
verschillende doelgroepen en
vervoersmiddelen.

Vergunningentraject afgerond

De erfgoedcommissie van de
Provincie Noord-Holland kwam
op 23 maart de situatie ter
plekke bekijken. Zoals met veel
bezoekers van de begraafplaats,
werden ook zij steeds enthousiaster over onze plannen. Het hele
vergunningentraject is inmiddels
afgerond dus is er van die kant
geen belemmering meer om de
plannen uit te voeren.

Vrijwilligers voor groenonderhoud
Alleen dankzij een grote groep vrijwilligers lukt het ons de begraafplaats
in stand te houden en bezoekers te ontvangen. Dat betreft in de eerste
plaats een fantastische groep gidsen die groepen ontvangen en rondleiden
over het terrein. Daarnaast ontvingen wij op 9 maart de vrijwillige knotploeg Uithoorn die alle knotwilgen op en langs het terrein hebben geknot.
Op de woensdagen 6 april en 2 november werden er speciale vrijwilligersdagen georganiseerd waarop per dag zo’n 25 vrijwilligers afkwamen.
Zij hebben geholpen met het onderhoud op Beth Haim. De hekwerken
zijn schoongemaakt, de paden zijn onkruidvrij gemaakt, hagen zijn bijgesnoeid, het Rodeamoentoshuis is schoongemaakt, de dode takken op het
terrein zijn verwijderd, de zichtassen zijn vrij gemaakt, de entree is weer
verzorgd en het marmer van een aantal monumentale grafstenen is weer
wit. Er is fantastisch en keihard gewerkt en de vrijwilligersdagen zullen
ook in 2017 zeker weer herhaald worden.

Bouw mee!
Wij vragen de
gemeenschap mee te
bouwen aan een uniek
inrichtingsplan voor Beth
Haim dat voorziet in de
verdere openstelling van
de begraafplaats en het
structureel onderhoud.

De app wordt gemaakt

Unesco status

Begin november heeft het bestuur van het Castrofonds groen licht gegeven voor de ontwikkeling van
de App. De App bevat straks informatie en verhalen
over 77 verschillende plekken op de begraafplaats.
Verreweg de meeste hebben betrekking op grafstenen en de verhalen gaan over de mensen die er
begraven liggen. Geprobeerd wordt zoveel mogelijk
documenten en foto’s bij te voegen. De informatie is
straks zowel leesbaar als hoorbaar.
Naast de biografische verhalen zijn er ook meer
algemene verhalen beschikbaar. Die vertellen onder
andere over:
- de geschiedenis van de begraafplaats
- waarom mannen een keppeltje moeten dragen
- wat de betekenis is van de kohanimpaden
- waarom Joden steentjes op een graf leggen
- de flora en fauna op de begraafplaats en de legende
rond het Huis van de Heren van Aemstel.
Speciale routes worden er ontwikkeld zoals de rabbijnenroute die de bezoeker langs de graven van 11
rabbijnen leidt.
Alle bezoekers kunnen de App straks eenvoudig
downloaden op hun eigen smartphone, daarvoor
wordt bij de ingang een speciale voorziening aangelegd. De ontwikkeling van de App wordt vanaf heden
nauwlettend gevolgd door een klankbordgroep
bestaande uit vertegenwoordigers van het bestuur,
de gidsen en de Portugees Portugees Israeliëtische
Gemeente. Volgens de planning zal de App half april
2017 gereed zijn.

Even zag het er naar uit dat Beth Haim zich in 2017
samen met de Joodse begraafplaats in Hamburg zou
kunnen nomineren voor de status van Werelderfgoed.
Dat zou natuurlijk een geweldige opsteker zijn geweest
voor de internationale bekendheid van de begraafplaats.
Onze minister van OCW Jet Bussemaker wilde echter zeker weten dat de begraafplaats een goede kans
maakte om de procedure succesvol af te ronden. Wij
schreven daarvoor in korte tijd een haalbaarheidsonderzoek dat vervolgens door een groep van experts
werd beoordeeld. De experts vonden de nominatie die
alleen was gericht op de grafcultuur, het uitgangspunt
van de Hamburgse nominatie, te smal. Een bredere
insteek waarbij het gehele materiële erfgoed betrokken wordt zoals bijvoorbeeld de Portugese Synagoge,
de vermaarde bibliotheek Ets Haim en de vele internationale relaties met bijvoorbeeld Suriname en Curaçao,
achten zij zeker kansrijk.

Hekken en trappen fase 2

Wanneer de financiering dat toelaat zal opdracht
gegeven worden om alle hekken op de begraafplaats
te vervangen. Er is gekozen voor zoveel mogelijk
eenheid in kleur en materiaal. De hekken zijn geïnspireerd op de oude hekken, uitgevoerd in hout en
donkergroen van kleur, net als de nieuwe banken.
Tegen de dijk aan de Bullewijk wordt een drietal
trappen aangelegd die het een stuk makkelijker
zullen maken de dijk, die wandelpad is geworden,
te betreden. Tenslotte komt er een nieuwe trap om
het hoogteverschil tussen het huidige grafveld en de
aangrenzende bosweide te overbruggen. Ook voor
de verschillende trappen wordt één materiaalsoort
gebruikt, corten-staal.

U kunt als
groenvrijwilliger in uw
eigen tempo een directe
bijdrage leveren aan het
groenonderhoud. Heeft u
interesse? Neem contact
op met ons via
info@bethhaim.nl

Entreepaviljoen

Als laatste zal het nieuwe paviljoen bij de ingang,
naast het Vegahuis, gebouwd worden.
Het biedt de bezoeker straks een introductie op de
begraafplaats. De geschiedenis en de opbouw van de
begraafplaats zullen met behulp van film en maquettes worden uitgelegd. De hoop is dat ook het paviljoen in 2017 gerealiseerd kan worden.

NL45 RABO 0351 8488 00
Het David Henriques de
Castrofonds heeft een Culturele
ANBI status.
Uw gift is fiscaal aftrekbaar!
www.bethhaim.nl

Renovatie paden juni 2016

Het bestuur van het David Henriques de Castrofonds is alle vrijwilligers, donateurs, betrokkenen en vrienden
uitermate dankbaar voor hun bijdrage aan het realiseren van onze plannen en ambities. Zonder uw hulp was
het zeker niet gelukt. Wij hopen dat er net als in het Chanoeka verhaal een klein wonder zal gebeuren zodat er
in 2017 genoeg met geld gevulde kruikjes zullen zijn om onze plannen af te ronden.
Wij wensen u allen een heel goed, mooi en gezond 2017 toe.

