
 
        Zuidwolde, 14 februari 2023 

UITNODIGING 
 

Beste leden van natuurvereniging Zuidwolde 

 

Graag willen wij de leden van natuurvereniging als eersten  uitnodigen voor de presentatie van het 

boek ‘ De Stenen Tuin’ over de begraafplaats van Zuidwolde, op dinsdag 28 maart a.s. om 20.00 uur 

in de Boerhoorn, Oosterweg 14 in Zuidwolde. Vanaf 19.30 uur is de ontvangst. 

 

Voorafgaand aan deze presentatie is de ledenvergadering  Die zal kort zijn en begint om 19.00 uur 

en u bent als leden van harte welkom.  De agenda voor de ledenvergadering wordt in 

Natuurgenoten bekend gemaakt, maar belangrijkste punten zijn het financieel verslag en de 

verkiezing van een drietal nieuwe bestuursleden. (op de website www.natuurverenigingzuidwolde.nl 

zijn hun namen en interesses al te lezen)  

 

Aanleiding om dit boek te maken was het steeds groeiende inzicht,  dat deze begraafplaats een 

buitengewoon  rijke natuur heeft. Omdat Natuurvereniging Zuidwolde in 2023 het vijftigjarig 

jubileum viert, ontstond het idee om die rijkdom te onderzoeken en  in een boek vast te leggen.  

Ook de historie van het begraven in Zuidwolde leek ons interessant.  Er is daarom contact gezocht 

met de Oudheidkamer van Zuidwolde en samen is een plan bedacht om dit boek inhoud te geven. 

Het was een ambitieuze gedachte om dit boek in een zodanige oplage te laten drukken, dat dit boek 

als jubileumgeschenk zou kunnen worden bezorgd bij alle woningen in Zuidwolde en de daar 

vanouds bij behorende dorpen. Dankzij de aanvullende steun van verschillende subsidieverleners is 

dat gelukt. Een groot aantal vrijwilligers heeft meegeholpen in de vorm van inventarisaties, 

onderzoek, schrijven, fotograferen, opmaak (Henk Bosma) en redigeren. Wij zeggen al die mensen 

veel dank, evenals bij voorbaat de vrijwilligers die de boeken zullen bezorgen op alle adressen.    

 

Over de begraafplaats van Zuidwolde zijn nog nooit publicaties verschenen. Waarom de geschiedenis 

zo interessant is en de natuur zo rijk, zal uitgelegd worden op de avond van de presentatie. Het boek 

bevat bij elk hoofdstuk ook een speciaal daarvoor door Marga Kool geschreven  gedicht. Zij zal tijdens 

de presentatie een aantal van deze gedichten voordragen. 

 

Na de uitleg over de totstandkoming en de overhandiging van de eerste exemplaren, zal de avond op 

een feestelijke manier worden vervolgd.   

 

Wij nodigen u van harte uit om deze avond bij te wonen en we zouden het fijn vinden wanneer u 

vooraf zou willen aangeven of u er deze avond bij kunt zijn en met hoeveel personen.  

Dat kan via info@natuurverenigingzuidwolde.nl 

 

Namens Natuurvereniging Zuidwolde,  

Joop Verburg, voorzitter NVZ 

http://www.natuurverenigingzuidwolde.nl/
mailto:info@natuurverenigingzuidwolde.nl

