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Stichting Begraafplaatsen Roosendaal

Nieuwsbrief 2017.
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.

In het seizoen 2017 hebben we weer hard gewerkt. Het aantal onderhoudsgraven was 
opgelopen van 61 stuks vorig seizoen naar 84 in dit seizoen. We waren dan ook pas 
klaar ná  de eerste week van Mei. Mede door de regen.
In de daarna volgende maanden hebben we een viertal nog van het vorige jaar 
overgebleven restauraties uitgevoerd en een aantal van nog 44 stuks die met Allerzielen 
2016 of erna in opdracht zijn gegeven.
In totaal hebben we dus 48 monumenten gerestaureerd, waaronder een mix van grote en
kleine opdrachten. Er moet 1 monument doorgeschoven worden naar 2018.
Al deze 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. 
Tussen alle opdrachten door zijn we dit jaar begonnen, een klein veld met monumenten 
allemaal recht te leggen. Het is het laatste veld waarop is begraven in 1976 en 1977. Het 
is het veld 8.
Wij zijn erg blij dat we restauratie opdrachten mogen uitvoeren en zijn telkens trots op het
resultaat.  We krijgen er veel positieve reacties over, en dat motiveert de vrijwilligers. 

Samenwerking met de gemeente.
Onlangs is men weer opgestart met het snoeien van de hagen. Ook zal men in dit jaar 
nog verder gaan met het terugsnoeien van de binnenhagen  tot een hoogte van 1,20 mtr.
We hebben verzocht aan de gemeente ons een smalle grasmaaier beschikbaar te 
stellen.
Daarmee willen wij proberen de paden tussen de monumenten een keer méér te maaien,
zodat nabestaanden zich beter over de begraafplaats kunnen verplaatsen.
Bij de ingang Bredaseweg worden in Oktober de taxus planten die vorig jaar geplant zijn 
en het niet gered hebben vervangen door nieuwe aanplant. 
De container van de vrijwilligers is ook dit jaar weer bezocht door ongenode gasten, die 
weer een deel van ons gereedschap hebben meegenomen. Jammer.
Maar er gloort hoop !!!!!! De gemeente gaat ons helpen ons terrein af te zetten en te 
beveiligen. Hopelijk hebben we vanaf dat moment meer geluk.
  
Algemene Begraafplaats Bachlaan.
Op de begraafplaats Bachlaan hebben we het afgelopen jaar een viertal 
grafmonumenten gerestaureerd. Het aantal grafmonumenten, in onderhoud, stijgt van 1 
naar 5 stuks in het volgende seizoen.
Ook deze begraafplaats is erg sfeervol en een bezoek waard.



 
In Memoriam.

Op 3 oktober 2017 is onze collega vrijwilligster Ria Koevoets- van Oers ons ontvallen.
Ria was een fijne collega die meehielp bij het reinigen van de onderhoudsmonumenten,  
naast het schilderen van teksten op platen en monumenten. Bovendien zorgde ze altijd 
voor de inwendige mens bij gelegenheden als de open dag, en bij de vergaderingen.  
Wij danken haar voor de goede zorgen en de inzet gedurende vele jaren.
Wij wensen haar man Leo heel veel sterkte toe om dit enorme verlies te verwerken.

Vrijwilligers gezocht.

Als U aan een vrijwilliger op de begraafplaats vraagt, wat er zo fijn is aan dit werk, zult U
meestal te horen krijgen; “Omdat er nooit iemand klaagt”. 
Als U het mij vraagt zal ik zeggen; “Omdat wij een groep vrienden zijn met een passie die
elkaar nooit vragen waarom iemand er niet was”. 
Als je een keer niet kunt, is het ook prima.  Echt vrijwilligerswerk dus.
De  groep  is  echter  door  uitval  te  klein  aan  het  worden  en  we  krijgen  steeds  meer
verzoeken voor onderhoud., dus zoeken we dringend nieuwe leden, want je bent nooit
met genoeg mensen
We werken in april en september op de zaterdagochtenden en wanneer het ‘s avonds in 
mei weer licht genoeg is, één avond in de week. Ook de maandag namiddag is een vaste
dag. Alleen als het weer het toelaat wordt er gewerkt. 

We blijven dit herhalen !!!

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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