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Stichting Begraafplaatsen Roosendaal

NIEUWSBRIEF 2010-02
Bericht van het bestuur
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u gemeld dat er één persoon deel zou gaan nemen
aan de vergaderingen en de activiteiten van de Stichting om te bezien of hij zich bij het
bestuur zou aansluiten. Het goede nieuws is dat deze persoon, Henk van Loon,
inderdaad nu deel uit maakt van het bestuur. Henk heeft veel bestuurlijke ervaring in
diverse Roosendaalse verenigingen. Binnen de Stichting Begraafplaatsen Roosendaal
zorgt hij voor het secretariaat en de financiën.
Helaas heeft Lia Speeckaert haar bestuurlijke activiteiten voor de Stichting beëindigd. We
zullen haar enorme inzet missen, maar respecteren haar besluit.
Verderop in deze nieuwsbrief staat een overzicht van alle bestuursleden met globaal hun
taken binnen het bestuur.

RK begraafplaats aan de Bredaseweg
31 oktober 2010
Voor de vierde keer zullen bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting ter gelegenheid
van Allerzielen op de R.K. begraafplaats staan om informatie te geven over de
begraafplaats, restauratie en onderhoud van de graven. Dit jaar zullen we op zondag
31 oktober tussen 10.00u en 15.30u aanwezig zijn. Vorig jaar zijn er veel personen
geholpen bij hun zoektocht naar een verloren gewaand graf. Ook dit jaar zullen
medewerkers van de Stichting helpen zoeken. Informatie krijgt u bij de ingang aan de
Kalsdonksestraat.
Wij willen graag vele bezoekers inschrijven als contactpersoon. Misschien wilt u ons
helpen door dit verder bekend te maken in uw omgeving. Want met velen staan we sterk
voor het behoud van de gesloten begraafplaatsen. Inschrijven kan bij de kramen aan de
Bredaseweg en Kalsdonksestraat. Het verplicht de inschrijvers tot niets.
Ook hebben we Leopold de Beer weer bereid gevonden om een rondleiding te houden
op de begraafplaats. De rondleiding staat gepland voor 13.30 uur en vertrekt vanaf de
kraam bij de ingang van de Bredaseweg.
Monumenten
De afgelopen tijd is er intensief contact geweest met de gemeente om de begraafplaats
aan de Bredaseweg veilig te stellen. Er is in opdracht van de gemeente een inventarisatie
gemaakt en er is gekeken naar de gehele begraafplaats als locatie/gebied.
Op 31 augustus 2010 heeft het college besloten de begraafplaats in principe op de
gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen, omdat het niet alleen gaat om de specifieke

bescherming van de graven, maar ook om de lanen en de velden van de begraafplaats.
Ook zij vormen een basis voor de bescherming. In de komende tijd zal in nauw overleg
met onze stichting verder invulling aan dit besluit gegeven worden.
Allerzielen
Als u informatie zoekt over Allerzielen kunt u eens kijken op www.allerzielen.nl

Begraafplaats Bachlaan
Contactpersoon:
Trinette Adriaansen-van Nispen
Tel: 0165-554515
e-mail: trinette8@planet.nl

Vrijwilligers werkgroep grafonderhoud
De vrijwilligers hebben dit jaar een record aantal van 35 graven opgeknapt. Op verzoek
van de nabestaanden kan dit tegen een onkostenvergoeding worden gedaan. Vooraf
wordt u een omschrijving van de uit te voeren restauratiewerkzaamheden en een offerte
van de te maken kosten aangeboden.
Op 15 september 2010 zijn de vrijwilligers en bestuursleden bij elkaar geweest om een
en ander te bespreken. Er is besloten om voortaan in de maanden april en september op
zaterdagen overdag te werken, om aan de grote vraag van restauratie te kunnen
voldoen.
De werkgroep zoekt nog vrijwilligers. Wilt u informatie? U kunt contact opnemen met
Frits Spijkerman, 076-5142900 of 06-53912795
Hieronder enkele foto’s van gerestaureerde grafzerken. Een foto zoals de grafsteen
eruit zag en het resultaat na werkzaamheden door de vrijwilligers van de Stichting.

Contact
Website:
Telefoon:
Email:

www.begraafplaatsen-roosendaal.nl
06-44431085
stg.begraafplaatsen.roosendaal@planet.nl

Overzicht bestuurleden en hun taken
Frits Spijkerman
076-5142900 of 06-53912795
E-mail:
fspijkerman@ziggo.nl
Functie:
voorzitter
Taken:
contacten met andere organisaties, administratie restauratie graven
Trinette Adriaansen van Nispen
0165-554515
E-mail:
trinette8@planet.nl
Functie :
vice voorzitter
Taken :
contactpersoon voor algemene begraafplaats Bachlaan, overleg met
monumentencommissie
Henk van Loon
0165-550095
E-mail :
hacvanloon@kpnmail.nl
Functies :
secretaris / penningmeester
Taken :
alle handelingen die samen hangen met zijn functies
Sjef van Dorst
0165-552815
E-mail :
sjefvandorst@hetnet.nl
Functie
lid
Taken :
vanwege drukke werkzaamheden heeft Sjef even geen taken
Leo Koevoets
0165-544049
E-mail :
koevoets35@zonnet.nl
Functie :
lid
Taken :
schouwen van graven voor restauratie, verdeling werkzaamheden bij
restauratie
070-3686277
Angèle Kuijpers-Claes
E-mail:
stg.begraafplaatsen.roosendaal@planet.nl
Functie
lid
Taken:
administratie contactpersonen, nieuwsbrief

Klachten of meldingen.
Als er klachten of meldingen zijn over de gesloten begraafplaatsen, dan kunt u bellen
naar telefoonnummer 0165 579540 (gemeente Roosendaal) Dit nummer is te bereiken
van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur.
Donateurs
Als uiting voor uw respect voor uw voorouders kunnen wij ons voorstellen dat u het werk
van de Stichting een warm hart toedraagt. U kunt dit laten blijken door een bedrag over te
maken naar banknummer 119145952 t.n.v. Stichting Begraafplaatsen Roosendaal.

