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NIEUWSBRIEF 2011- 01
De Stichting bestond in januari j.l. vijf jaar. Om dit te vieren organiseert de Stichting in
samenwerking met Stichting crematoria en begraafplaatsen Zoom en Zegestede een
informatiedag over dood en rouw. Op zondag 17 april 2011 kunt u tussen 11.00u en
16.00u veel informatie over deze onderwerpen krijgen in het crematorium, Ionweg12 in
Roosendaal. Er zullen lezingen worden gegeven over symbolen bij de dood. Er zijn
diverse workshops. Indien gewenst kunt u een kijkje nemen in de ovenruimte van het
crematorium. Het programma krijgt u op die dag bij binnenkomst.
De Stichting heeft zich jaren ingespannen om de RK begraafplaats op de gemeentelijke
monumentenlijst te laten plaatsen. Dat is gelukt. Een groot aantal grafmonumenten
worden gemeentelijk monument. Hiermee wordt de begraafplaats voor vele jaren
behouden.
Op zondag 1 mei 2011 om 14.00u zal de monumentenstatus worden gevierd in de kapel
van Wiekendael, Kalsdonksestraat 89 in Roosendaal. U bent welkom! Er zijn enkele
sprekers die vertellen over de monumentale status van de RK begraafplaats. Ook zal er
wat verteld worden over Popke Driesen. Deze man was lang vermist en werd na jaren
vermoord terug gevonden. Na de bijeenkomst in de kapel gaat het gezelschap naar de
begraafplaats. Daar zal een schildje, dat aangeeft dat de RK begraafplaats een
monument is, bij de poort worden aangebracht. Daarna zal het kruis op het graf van
Popke Driesen worden onthuld.
Bericht van het bestuur
Frits Spijkerman heeft te kennen gegeven niet langer deel uit te willen maken van het
bestuur. Hij wil het bestuur als adviseur blijven ondersteunen.
RK begraafplaats aan de Bredaseweg
Terugblik Allerzielen 2010
Bestuur en vrijwilligers van de werkgroep grafrestauratie waren op 31 oktober 2010
aanwezig op de RK begraafplaats. Er konden weer veel mensen geholpen worden met
het zoeken naar een graf. Ruim 80 personen hebben zich ingeschreven als
contactpersoon. Onze achterban bestaat nu uit meer dan 700 personen. Ook werden
veel aanvragen gedaan voor restauratie.
Net zoals in voorgaande jaren werden de kramen kosteloos beschikbaar gesteld door
Witlox Evenementen. De Stichting waardeert het zeer dat zij elk jaar van de kramen
gebruik mag maken.

Openingstijden van de RK begraafplaats
Het gebeurt wel eens dat mensen opgesloten zijn op de RK begraafplaats. De
begraafplaats sluit om 16.30u Er loopt iemand met een bel om de sluiting aan te
kondigen. In de publicatiekasten bij de ingangen staat vermeld welk telefoonnummer u
kunt gebruiken om bevrijd te worden, mocht u toch opgesloten zijn.
Begraafplaats Bachlaan
Contactpersoon:
Trinette Adriaansen-van Nispen
Tel: 0165-554515
e-mail: trinette8@planet.nl
Begraafplaats Zegestede
Op de begraafplaats is een toilet voor de bezoekers gemaakt.
Het toilet is te vinden aan de achterzijde van de materiaalloods van de begraafplaats. Als
men de begraafplaats opkomt moet men het hoofdpad naar links volgen.
Men passeert eerst de aula en vervolgens de loods. Men blijft het hoofdpad volgen
achterom de loods en daarna gelijk rechts. De deur daar is van het toilet.
Vrijwilligers werkgroep grafonderhoud
Op 16 maart kwamen de vrijwilligers en bestuur bij elkaar om de werkzaamheden te
bespreken. Er zijn veel aanvragen voor restauratie. Waarschijnlijk gaat het niet lukken om
deze allemaal in dit jaar af te handelen. We kunnen nog wel vrijwilligers gebruiken!
Inlichtingen bij Henk van Loon 0165-550095 of Leo Koevoets 0165-544049 of 0638825139. Er wordt elke donderdagavond gewerkt tot zonsondergang. Ook kan ieder op
zijn eigen moment nog werkzaamheden doen.
Contact
Website:
Telefoon:
Email:

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

Agenda
Zondag 17 april 2011
Zondag 1 mei 2011

11.00u tot 16.00u: informatiedag in crematorium Zegestede,
Ionweg12, Roosendaal. Toegang vrij
14.00u: Wielendael, Kalsdonksestraat 89 in Roosendaal,
daarna begraafplaats. Inhuldiging van de begraafplaats als
gemeentelijk monument. Onthulling monument voor Popke
Driesen. Toegang vrij

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.

