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Graag maken wij u in deze extra nieuwsbrief attent op het volgende bericht.

Rondleiding begraafplaats Hogewal
De gemeente heeft plannen voor de restauratie van begraafplaats Hogewal. Vanwege de
slechte staat is de begraafplaats nu gesloten voor publiek. Maar onder begeleiding is het deze
maand mogelijk een kijkje nemen op deze bijzonder plek in Woerden.
Begraafplaats Hogewal
De Algemene begraafplaats aan de Hogewal dateert uit 1829 en is een Rijksmonument. Tot
1935 heeft de begraafplaats dienst gedaan, daarna zijn er geen nieuwe graven meer
gemaakt vanwege ruimtegebrek. De laatste bijzetting in een familiegraf heeft
plaatsgevonden in 2002.
Restauratie
Het poortgebouw en de ommuring zijn
recent gerestaureerd. De plannen voor
restauratie van de graven zelf zijn in de
maak. Vanwege de erbarmelijke staat van
veel graven is de begraafplaats nu
gesloten voor publiek. Bent u benieuwd
naar de restauratieplannen en wilt u
onder begeleiding een kijkje nemen op dit
bijzondere stukje Woerden? Kom dan op
20 januari a.s. naar de rondleiding die de
gemeente
organiseert
voor
belangstellenden.
Komt de genoemde datum u niet uit?
Geen probleem, er staan ook nog
rondleidingen gepland voor half april en
half mei van dit jaar. Via de gemeentelijke website en de informatiepagina in de Woerdense
Courant wordt u hierover te zijner tijd geïnformeerd. Ook de SHHV zal de data aan u
doorgeven.
Aanmelden
Donderdag 20 januari a.s. om 11.00 uur start de rondleiding (duur 45 minuten). Er kunnen
per keer maar 15 personen mee. Meldt u zich vóór 19 januari a.s. aan bij Hans Ossebaar,
email: ossebaar.h@woerden.nl of tel.: (0348) 428 454.

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur
Lex Albers, voorzitter

