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NIEUWSBRIEF 2011-02
Terugblik viering eerste lustrum van de Stichting
In samenwerking met de Stichting crematoria en begraafplaatsen Zoom en Zegestede
werd er op 17 april in het crematorium een open dag georganiseerd over dood en rouw.
Honderden mensen hebben een bezoek gebracht en zich laten voorlichten over allerlei
zaken die bij een overlijden aan de orde komen. We kijken terug op een geslaagde dag
en zijn zeer tevreden over de samenwerking met de directie en medewerkers van de
Stichting crematoria en begraafplaatsen Zoom en Zegestede.
Bericht van het bestuur
Helaas heeft Sjef van Dorst aangegeven geen lid meer te kunnen zijn van het bestuur.
Sjef is vorig jaar verkozen in de gemeenteraad. Dat brengt erg veel werk met zich mee.
Elf jaar geleden heeft hij samen met anderen de werkgroep opgericht. Vijf jaar geleden is
de werkgroep overgegaan in een Stichting. We zijn veel dank verschuldigd aan Sjef en
zullen hem enorm missen binnen het bestuur.
Stichting krijgt donatie van Stichting DELAFONDS
Onze Stichting krijgt steeds meer vragen van nabestaanden om een grafmonument op te
knappen op een van de gesloten begraafplaatsen. Hoogstwaarschijnlijk zullen er ook
grafzerken, die op de gemeentelijke monumentenlijst zijn geplaatst, onderhouden
moeten worden.
Al langere tijd denkt het bestuur erover om een straalmachine aan te schaffen. Hiermee
kunnen grafmonumenten behandeld worden. Dat scheelt veel handwerk en tijd voor onze
vrijwilligers. Echter, zo’n straalmachine is een duur apparaat. We denken erover een
machine aan te schaffen, die niet nieuw is, maar wel van zeer goede kwaliteit.
Het geld voor de aanschaf heeft onze Stichting niet. Daarom hebben we een beroep
gedaan op verschillende fondsen en sponsoren.
Van Stichting Delafonds hebben we intussen € 5000,00 ontvangen. Wij zijn Stichting
Delafonds dan ook zeer dankbaar voor deze royale gift.

RK begraafplaats aan de
Bredaseweg
Terugblik viering plaatsing op de
gemeentelijke monumentenlijst.
Vele jaren heeft de Stichting zich
ingespannen om voor elkaar te
krijgen dat de RK begraafplaats op
de gemeentelijke monumentenlijst
zou worden geplaatst. Dat dit is
gelukt is van groot belang voor de
RK begraafplaats. Het betekent dat
de begraafplaats voor vele jaren
blijft behouden.
Op 1 mei heeft wethouder Steven
Adriaansen het schildje, waaruit
blijkt dat het een gemeentelijk monument is, bevestigd aan de ingangen
Kalsdonksestraat en Bredaseweg.
Onthulling grafmonument Popke Driesen
Vele oud Roosendalers kennen het verhaal van Popke Driesen. De man die jaren werd
vermist en in 1950 vermoord werd terug gevonden, vlakbij zijn winkel. Hij werd begraven
op de RK begraafplaats, maar er was geen grafmonument. Leo Koevoets heeft een
grafmonument in de vorm van een kruis gemaakt. Dit kruis is op 1 mei onthuld.
De plaatselijke pers en omroep Brabant hebben reportages gemaakt van de
gebeurtenissen van deze dag

Allerzielen
Zoals al enkele jaren de gewoonte is , zullen ook dit jaar het bestuur en de vrijwilligers in
het kader van Allerzielen aanwezig zijn op de RK begraafplaats. Wij verwelkomen u
graag op zondag 30 oktober 2011 tussen 9.30u en 15.30u. Wij proberen antwoord te
geven op uw vragen. U kunt ons vinden bij de ingangen Bredaseweg en
Kalsdonksestraat. Bij de ingang Kalsdonksestraat kunnen wij u helpen zoeken naar een
graf dat u kwijt bent.
Begraafplaats Bachlaan
Over het algemeen komen er veel aanvragen voor grafrestauratie van grafmonumenten
op de RK begraafplaats. Dit jaar waren er ook vijf aanvragen om grafmonumenten op de
begraafplaats Bachlaan op te knappen. De vrijwilligers hebben er op verzoek van de
nabestaanden vier opgeknapt.
Contactpersoon:
Tel: 0165-554515

Trinette Adriaansen-van Nispen
e-mail: trinette8@planet.nl

Zoom en Zegestede
Als u bij een bezoek aan de begraafplaats Zegestede iets ziet dat meteen onder de
aandacht gebracht moet worden, kunt u bellen naar het nummer dat te vinden is in de
abri bij de ingang van de begraafplaats. Dit nummer kunt u ook gebruiken in het weekend
en na kantooruren. Een oplettende bezoeker ontdekte dit voorjaar op vrijdagavond dat er
een kraan bleef lopen. Via onze Stichting is toen de melding doorgegeven.
Vrijwilligers werkgroep grafrestauratie en onderhoud
Er zijn dit jaar erg veel aanvragen voor grafrestauratie. Echter, het slechte weer van deze
zomer heeft de vrijwilligers ook parten gespeeld. Maar met een eindsprint in de maand
september zijn er toch weer ruim dertig grafmonumenten opgeknapt.
Nog steeds komen de aanvragen binnen. Maar bepaalde werkzaamheden, zoals
schilderen en lijmen, kunnen alleen worden gedaan bij wat hogere temperaturen.
In april 2012 gaan de vrijwilligers weer aan de slag. Aanvragen kunt u doen via de
adressen die u vindt onder “contact”
Bijplaatsen van een asbus op de gesloten begraafplaats.
Regelmatig krijgt de Stichting Begraafplaatsen Roosendaal vragen over het bijzetten van
asbussen op de gesloten begraafplaatsen. Het bijzetten van asbussen op gesloten
begraafplaatsen behoort tot de mogelijkheden, mits daarvoor een vergunning is verleend
door de gemeente Roosendaal.
U dient de volgende procedure te doorlopen:
U vraagt schriftelijk, een vergunning aan voor het bijzetten van een asbus in een
bestaand graf waarvan u rechthebbende bent.
Voor inlichtingen over hoe u uw verzoek vorm dient te geven, kunt u rechtstreeks contact
opnemen met de afdeling Leefomgeving van de gemeente (telefoonnummer 0165579540), of met Stichting Crematoria en Begraafplaatsen Zoom- en Zegestede
(telefoonnummer 0164-238801).

Als aan de gestelde criteria wordt voldaan, dan wordt er door de gemeente Roosendaal
aan u een vergunning verstrekt. Deze vergunning kost € 20.50 aan leges. Vervolgens
neemt u contact op met SCB Zoom- en Zegestede.
De bijzetting wordt altijd uitgevoerd door personeel van de SCB Zoom- en Zegestede,
waarbij u en uw familie aanwezig kunnen zijn. De kosten voor bijzetting zijn gelijk aan de
tarieven die op begraafplaats Zegestede worden gehanteerd, te weten: € 209,00 (tarief
2011). Wanneer u de bijzetting wenst plaats te laten vinden op een zaterdag, zal tevens
een zaterdagtarief aan u in rekening worden gebracht.
Contact
Website:
Telefoon:
Email:

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

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.

