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Bericht van het bestuur.
Onlangs bereikte ons het bericht van het overlijden van Lia Speeckaert.
Lia was een van de medeoprichters van de Stichting Begraafplaatsen. Jarenlang was
zij het gezicht van de Stichting en heeft zij met grote voortvarendheid en met inzet
van enorm veel energie de grondslag gelegd voor de Stichting zoals we die nu
kennen. We hebben Lia leren kennen en leren waarderen als iemand die recht op
haar doel afging en goede contacten wist te leggen en onderhouden met zowel de
Gemeente Roosendaal alsook met de groep vrijwilligers die werkzaam zijn binnen
de Stichting Begraafplaatsen.
Wij bieden Marc en alle familieleden onze oprechte condoleances aan. Wij wensen
hun heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit enorme verlies.
U was al jaren gewend om twee nieuwsbrieven per jaar te krijgen. Wegens
onderbezetting binnen het bestuur is het niet gelukt om in het voorjaar een
nieuwsbrief te maken. In maart 2012 hebben Trinette Adriaansen- van Nispen en
Angèle Kuijpers- Claes hun bestuursfunctie neergelegd. Wij willen hen bedanken
voor hun jarenlange inzet. Aart Dekkers is het bestuur, dat dan nog uit Henk van
Loon en Leo Koevoets bestond, komen versterken.
Werkgroep restauraties.
Vanaf begin juni zijn wij gaan werken met de straalmachine. Door het werken met
deze machine én de enorme inzet van onze vrijwilligers hebben wij, in het seizoen
dat achter ons ligt, 73 grafmonumenten kunnen restaureren. Dit is een record aantal
aan restauraties waarop wij, terecht, best trots mogen zijn.
Begraafplaats Bredaseweg.
Zoals u inmiddels van ons gewend bent zullen wij ook dit jaar, met Allerzielen, weer
aanwezig zijn op de begraafplaats. Dit jaar staan onze kraampjes op zondag 28
oktober van 9.30u. tot 15.30u. bij de ingangen Kalsdonksestraat en Bredaseweg.
Tevens zullen wij, op de begraafplaats, aanwezig zijn op donderdag 1 en vrijdag 2

november. Wij hopen ook dit jaar weer veel mensen te kunnen helpen met hun
zoektocht naar het graf van hun familieleden.
Begraafplaats Bachlaan.
Ook op de begraafplaats aan de Bachlaan hebben wij dit jaar een zestal monumenten
mogen restaureren. Wij zijn nog steeds naarstig op zoek naar nabestaanden van
personen die hier hun laatste rustplaats hebben. Mocht u inlichtingen hebben of
wensen te ontvangen betreffende deze begraafplaats kunt u altijd contact opnemen
met de contactpersoon.
Contactpersoon Bachlaan: Aart Dekkers
e-mail:
aart.dekkers@base.be
telefoon:
00.32.3.667.50.36
Klachten en/of meldingen:
Als er klachten of meldingen zijn betreffende de gesloten begraafplaatsen, dan kunt
u bellen naar telefoonnummer 0165 579540 (gemeente Roosendaal). Dit nummer is
te bereiken op werkdagen van 8.00u. tot 16.30u.
Donateurs.
Dankzij de bijdragen van een groot aantal donateurs hebben wij ons een
straalmachine kunnen aanschaffen. Deze machine betekent, in de praktijk, een
enorme verlichting van het zware schuurwerk dat vaak noodzakelijk is om een mooi
resultaat te kunnen bereiken. Wij wensen in het bijzonder te bedanken:
Coöperatie Dela
Zusters Franciscanessen
Kansen voor Kalsdonk
Rabobank Roosendaal – Woensdrecht
Flirok International BVBA
Ook de vele mensen die onze stichting een warm hart toedragen en dit hebben laten
blijken door een restauratieopdracht, een geldelijke bijdrage of het leveren van
diensten willen wij via deze nieuwsbrief onze hartelijk dank overbrengen. Mocht u
een bijdrage overwegen dan kunt u altijd een blijk van waardering overmaken op
bankrekeningnummer: 119145952 t.n.v. Stichting Begraafplaatsen Roosendaal.

