
Aanmeldingsformulier bijzondere graven 
Gemeente Wierden      
 

Als nabestaande wil ik via Stichting Maluku4Maluku de volgende personen aanmelden om op de lijst 

te komen van “bijzondere” en of “gedenkwaardige” graven in de gemeente Wierden. De 

raadsbesluiten zijn binnen de gemeenteraad Wierden vastgelegd.  

Ik machtig daarom ook de Stichting Maluku4Maluku in de persoon van Leo Reawaruw, om op te 

treden als de belangenbehartiger in deze kwestie namens onze familie. Stichting Maluku4Maluku 

heeft een samenwerkingsverband met de Molukse wijkraad Wierden. 

Ik ben mij als vertegenwoordiger van de nabestaanden van bewust, dat het graf van mijn familie op 

een lijst komt die regelmatig bezocht gaat worden. Er wordt een team ingesteld die alles gaat 

controleren en indien nodig lichte werkzaamheden uitvoeren op het graf. Dit is niet meer dan het 

schoonvegen en schoonmaken van de betreffende rustplaats. Ik machtig dit team om de genoemde 

opschoningswerkzaamheden te verrichten. Bij mogelijk groter onderhoud zal er eerst contact 

opgenomen worden met de vertegenwoordiger van de nabestaanden en Stichting Maluku4Maluku.  

De afwikkeling van alle zaken binnen dit verhaal zullen via Stichting Maluku4Maluku en hun 

samenwerkingsverband gaan lopen. De begraafplaatsen die ik opgeef zijn van een KNIL-veteraan, en 

zijn vrouw. Of van een vrouw die overleden is, en getrouwd was met een nu nog in levende zijnde 

KNIL-veteraan. Naast deze categorie kan het een begraafplaats zijn, van een zoon en of dochter van 

een KNIL-veteraan. Die in de periode hebben geleefd van kamp Vossenbosch, tot het laatste KNIL-

gezin daar is vertrokken. Zij zijn overleden door de erbarmelijke omstandigheden waarin zij dienden 

te overleven in de barakken.  

Er kunnen ook begraafplaatsen zijn in de gemeente Wierden waarvan geen kinderen of kleinkinderen 

meer in leven zijn. Andere takken van de familie van nabestaanden kunnen dan optreden als 

belangenbehartiger!  

Aangaande graf van:  

Vader 

Voornamen + Achternaam   

Geboortedatum 
Geboorteplaats plus eiland  

 

Datum overlijden   

Ligt op begraafplaats  

 

Moeder 

Voornamen + Achternaam + 
Meisjesnaam 

 

Geboortedatum 
Geboorteplaats plus eiland  

 

Datum overlijden   

Ligt op begraafplaats   

 



Overleden kind (Broer/Zus)  

Voornamen + Achternaam   

Geboortedatum 
Geboorteplaats  

 

Datum overlijden   

Ligt op begraafplaats  

 

Overleden kind (Broer/Zus)  

Voornamen + Achternaam   

Geboortedatum 
Geboorteplaats  

 

Datum overlijden   

Ligt op begraafplaats  

 
Contactgegevens vertegenwoordiger nabestaanden 
 

Mijn persoon treedt op als contactpersoon van de nabestaanden  

Voornamen    

Roepnaam   

Achternaam   

Adres Postcode    

Woonplaats   

BSN-nummer   

Telefoonnummer    

Mobiele  
telefoonnummer   

Email-adres   

 

Handtekening vertegenwoordiger nabestaanden:  

 

Datum en plaats van ondertekening:  

Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

 

        


