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Stichting Begraafplaatsen Roosendaal

Nieuwsbrief 2014.

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.

Er is het afgelopen jaar erg hard gewerkt om de opdrachten voor restauratie allemaal aan 
te pakken. Er zijn nog enkele monumenten bijgekomen in september, en zelfs die gaan 
we afwerken, mits het weer het toelaat. 
Voor sommige werkzaamheden, zoals het inschilderen van de tekstplaat, is er goed licht 
nodig, maar ook een temperatuur waarbij de verf droogt. Zo geldt dat ook voor het lijmen.

Het resultaat is dat we in 2014, iets meer dan 40 restauraties hebben gedaan.
Daarnaast zijn er een veertigtal monumenten die we  in onderhoud hebben, hetgeen 
betekend dat deze tweemaal per jaar worden schoongemaakt. Eén keer in het voorjaar 
en één keer in oktober.

Beschikbaar gestelde ornamenten

De  Stichting  Begraafplaatsen  Roosendaal  heeft  in  het  afgelopen  jaar  van  de 
Begraafplaatsen  in  Nispen  en  in  Rucphen  de  gelegenheid  gekregen  om,  voordat  er 
monumenten werden geruimd, nog bruikbare delen af te halen.
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.
Wij zijn dan ook de vrijwilligers van beide begraafplaatsen zeer dankbaar, dat ze aan ons 
hebben gedacht.

Vrijwilligers gezocht.

We zijn met een kleine groep vrijwilligers op deze twee begraafplaats aan het werk.
We zijn blij dat er in het afgelopen jaar twee vrijwilligers zijn bijgekomen, maar we zouden 
er nog meer bij willen hebben, bijvoorbeeld 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 die dagen en tijden werkzaamheden verrichten als het 
uitkomt. 



In Memoriam.

Op 8 oktober 2014 is onze collega vrijwilliger Huub Verhappen ons ontvallen, na een 
lange en oneerlijke strijd.
Huub was een fijne collega waarop je nooit tevergeefs een beroep deed. Hij kon alle 
werkzaamheden aan door zijn technische kennis en de niet aflatende wil alles te kunnen.
Wij danken hem voor zijn inzet en zijn goede humeur.
Wij wensen zijn vrouw en  zoon heel veel sterkte toe om dit enorme verlies te verwerken.

 Wat kunnen wij voor U doen ??

Indien U iets gedaan wilt  hebben aan een monument op 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

Klachten of meldingen.

Zeer regelmatig worden wij als vrijwilligers van de stichting Begraafplaatsen 
Roosendaal aangesproken betreffende het onderhoud van het groen en de 
paden.
Het onderhoud hiervan is de verantwoordelijkheid van de gemeente.
De verantwoordelijke is te bereiken onder nummer 0165-579540 van maandag tot en met 
vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur.
U kunt ook de klachtenlijn van de gemeente  Roosendaal bellen, welke telefonisch is te 
bereiken onder nummer 0165- 579555. 
Of U stuurt een email naar de gemeente: info@roosendaal.nl
 

Nieuwsbrief in de toekomst.

Vanaf heden zal de nieuwsbrief alleen geplaatst worden, onder de tab Nieuwsbrieven op 
onze website:  www.begraafplaatsen-roosendaal
Ook zullen op deze site foto`s te zien zijn, van de doorheen het jaar gerestaureerde 
monumenten. 
De foto’s geven een goed beeld over; hoe het was en hoe het geworden is.

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