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Stichting Begraafplaatsen Roosendaal

Nieuwsbrief 2016.
De Stichting begraafplaatsen Roosendaal zet zich in voor het behoud van de gesloten 
RK begraafplaats aan de Bredaseweg en de algemene begraafplaats aan de Bachlaan.

Vrijwilligers grafrestauratie en onderhoud.

Ook het afgelopen jaar hebben we ontzettend veel gedaan op de begraafplaats, doordat 
we een erg zachte winter hadden. We hadden nog een viertal restauraties van het vorige 
seizoen openstaan en er waren er rond Allerzielen 2015, 20 bijgekomen. Toen het 
seizoen in Mei begon kwamen er op korte tijd nog zo’n 20 bij, en later nog meer.
We stonden voor een stevige opgave.
Maar bij aanvang van het seizoen beginnen we altijd met het schoonmaken van de 
onderhoudsgraven, de doelstelling is ze allemaal op 1 Mei klaar te hebben. 
In het afgelopen seizoen was het aantal onderhoudsgraven opgelopen naar 61 stuks.
Doordat de vrijwilligers weer stonden te trappelen op 1 april hadden we alle  
onderhoudsgraven op 1 mei keurig schoongemaakt en de nodige kleine herstellingen 
waren verricht.

In totaal hebben we 51 monumenten gerestaureerd, waaronder enkele hele grote.
Het familiegraf van den Brink valt iedereen op die vanaf de Bredaseweg  de 
begraafplaats opkomt. Dit graf en al de andere gerestaureerde graven, zorgen er voor 
dat de begraafplaats weer mooier is geworden. En dat nodigt andere nabestaanden weer
uit, het monument van hun dierbare overledenen ook te laten restaureren. 
In de wintermaanden waren we al begonnen aan het perk tegen de van Coothlaan, 
dichtbij de ingang aan de Kalsdonksestraat. Om verder verval te voorkomen hebben we 
op dat hele vak de monumenten nagenoeg allemaal recht gelegd.
In de 3 weken voor Allerzielen hebben we langs de hoofdpad vanaf de Bredaseweg een 
vijftal monumenten veiliggesteld voor verder verval, en kun je nu weer zien wie er 
begraven is.
Wij zijn er erg trots op en we krijgen er veel positieve reacties over. 

Tuinen en Hagen.

Het afgelopen jaar is in samenspraak en nauwe samenwerking met de gemeente een 
aantal hagen op een tweetal vakken verwijderd en zijn er nieuwe planten gezet. Het is de
bedoeling deze tuinen  in de toekomst erg laag te houden. Aan de ingang Bredaseweg 
zijn nieuwe taxushagen aangeplant, omdat de oude versleten waren. 
In overleg tussen gemeente en de Stichting Begraafplaatsen Roosendaal is besloten, om
alle beuken binnen tuinen terug te brengen naar een hoogte van ca. 1,20 meter. Dit om 
overzicht te verbeteren en veiligheid te verhogen. Deze samenwerking geeft een 
positieve bijdrage aan de Begraafplaats. Zo was ook een frequenter groenonderhoud 
afgelopen jaar door velen opgemerkt. 



Algemene Begraafplaats Bachlaan.

Op de begraafplaats Bachlaan zijn de vrijwilligers bezig met het restaureren, van een
viertal monumenten in opdracht van de familie Heerma van Voss. Deze zijn inmiddels 
een eind gevorderd, echter inschilderen van de tekst is niet meer mogelijk, daar het er te 
koud voor is. Ook moeten er nog twee gelift en recht gelegd worden.
Ook deze begraafplaats is erg sfeervol en een bezoek waard. 

 
Beschikbaar gestelde ornamenten

De  Stichting  Begraafplaatsen  Roosendaal  heeft  ook  dit  jaar  weer  op  het  kerkhof  in
Rucphen ornamenten en andere bruikbare delen mogen afhalen van monumenten die
geruimd werden.
Gedacht moet worden aan ornamenten als verschillende Christusafbeeldingen, kruisjes,
bloembakjes, pilaartjes en kettingen. 
Deze  onderdelen  kunnen  we  gebruiken  bij  de  restauratie  van  monumenten  op  onze
begraafplaatsen. We houden contact met alle begraafplaatsen in de omgeving om voor
hergebruik onderdelen te mogen verwijderen, voordat er iets vernietigd wordt.

Vrijwilligers gezocht.

We zijn met een kleine groep vrijwilligers op deze twee begraafplaatsen aan het werk. In
het  afgelopen seizoen zijn  er  drie  vrijwilligers bijgekomen,  terwijl  er  twee weggingen.
Maar  je  bent  nooit  met  genoeg  mensen.  Nog  steeds  zoeken  we  personen  voor  het
snoeien van de beplanting.
We werken in april en september op de zaterdagochtenden en wanneer het ‘s avonds in 
mei weer licht genoeg is in de avonduren. Alleen als het weer het toelaat wordt er 
gewerkt. Ook kan eenieder op andere dagen en tijden werkzaamheden verrichten, zoals 
het hem of haar uitkomt. 

Wat velen niet weten !!!

Op de gesloten begraafplaatsen is het toegestaan om een asbus bij een bestaand 
grafmonument te plaatsen.

 Wat kunnen wij voor U doen ??

Als U iets gedaan wilt  hebben aan een monument op een van de begraafplaatsen kunt U
dit aanmelden bij één van de vrijwilligers op de begraafplaats, (herkenbaar aan het boven
aan de brief staande logo op hun kleding), of U kunt het melden per email of per telefoon.

Contactpersoon Katholieke begraafplaats Bredaseweg: Henk van Loon  
Telefoon: 0618-978836
Email: hacvanloon@kpnmail.nl

Contactpersoon  Algemene begraafplaats Bachlaan: Aart Dekkers.
e-mail: aart.dekkers1@gmail.com
telefoon: 00.32.3.667.50.36



Contact
Website: www.begraafplaatsen-roosendaal.nl
Telefoon: 06-44431085
Email: stg.begraafplaatsen.roosendaal@planet.nl
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