Vreeker

Nieuwsbrief

Ruimen met
respect

De Gemeente Drimmelen besloot
onlangs om de oude begraafplaats
in tien jaar tijd op te heffen. Na het
nodige voorwerk door de gemeente
kreeg Vreeker Begraafplaatsservice
na een inschrijvingsprocedure de
gunning een complex werk te klaren.
Ruim 600 nabestaanden gingen akkoord
met het verwijderen en vernietigen van de
monumenten. Een ander deel koos voor
verplaatsing van het graf naar de nieuwe
begraafplaats. Het ging hier om 120 graven
die met respect werden opgegraven. De
stoffelijke resten werden in nieuwe grafkisten
gedaan en opnieuw begraven. De nabestaanden kregen de mogelijkheid om bij de
herbegraving aanwezig te zijn. De grootste

uitdaging van dit project bleek echter het
verplaatsen van het historische deel van het
kerkhof met monumenten van mensen die
een belangrijke rol hebben gespeeld in de
geschiedenis van Drimmelen. Zoals oudburgemeesters en andere hooggeplaatste
personen. Deze grafmonumenten van
historische waarde werden met de grootste

Van ontwerp tot onderhoud

Steengoede
verbreding

Voor u ligt een nieuwsbrief van Vreeker Begraafplaatsservice BV. Een
informatief bulletin dat u een goed beeld geeft van de toegevoegde
waarde van ons bedrijf.
Het beheren van een begraafplaats is een
vak apart. Een vak dat vraagt om inzicht en
inlevingsvermogen. Vreeker Begraafplaats
service biedt landelijk een uitgebreid dienstenpakket voor bedrijfsactiviteiten op de begraafplaats. Van grafdelving en grafruiming
tot complete renovatie van begraafplaatsen.

Lid van BVOB

zorgvuldigheid verplaatst. Een enorm karwei
waarbij gewichten van drie tot vier ton geen
uitzondering waren. De monumentale graven
zijn inmiddels weer in ere hersteld op de
nieuwe begraafplaats. Ook de grond van de
oude begraafplaats werd geëgaliseerd en
voorzien van groene gazons en vernieuwde
paden. Twee metamorfoses met meerwaarde.

Met het juiste materieel en materiaal. Maar
vooral met de juiste mensen. Ervaren mensen
met eerbied voor de overledenen en hun
nabestaanden. Want eerbied is een eerste
vereiste in dit vak. Een vak dat wij tot in detail
verstaan. Van ontwerp tot onderhoud.

Begin dit jaar nam Vreeker Begraaf
plaatsservice BV het roer over van
Jan Reek Graniet BV in Hoorn.
Een gevestigde naam in de wereld
van natuursteen met meer dan hon
derd jaar ervaring in het importeren,
bewerken, verwerken en leveren van
natuursteen. Door deze overname kunt
u nu ook bij ons terecht voor graf
monumenten,
restauratie
werken van
natuursteen
en alle andere
natuursteen
producten.
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Gezegend
werk

Dit voorjaar rondde Vreeker
Begraafplaatsservice BV de renovatie
af van het kerkhof Sint Willibrordus in
Wassenaar. De oude begraafplaats
had een verouderde indeling en
was door de krappe paden moeilijk
bereikbaar voor bezoekers. De
herinrichting maakte het Roomskatholieke kerkhof weer toegankelijk
met voldoende capaciteit voor de
toekomst.

Verantwoorde voorbereiding
Na een lange voorbereiding door kerkbestuur en bisdom kreeg Vreeker Begraafplaatsservice de opdracht voor de herinrichting. Een uitdaging waarbij de voorwaarden
werden gesteld dat de begraafplaats een
goede voorziening moest vormen voor de
parochianen zodat er op verantwoorde
wijze begraven kan worden volgens de
regelgeving zoals beschreven in de Wet op
de Lijkbezorging.
Een opdracht van deze omvang vraagt om
een gedegen voorbereiding. Alle monu
menten werden gefotografeerd en syste
matisch verwerkt in de computer. Zo is de

oorspronkelijke staat van het monument altijd opvraagbaar. Naar aanleiding van een
accurate meting werd de nieuwe situatie
qua maatvoering uitgezet. Voorafgaand aan
de werkzaamheden werd er een informatieavond georganiseerd waarbij alle betrokken partijen werden geïnformeerd door het
bestuur en Vreeker Begraafplaatsservice.

stilgelegd. Bij de herinrichting van de begraafplaats behoorde ook de aanleg van een
nieuwe urnentuin en alle padverhardingen.
Tevens is het monumentale graf van Baron
van Brienen op authentieke wijze gerestaureerd. Zo is er een buitengewoon mooie
begraafplaats gerealiseerd die zijn functie in
de toekomst optimaal kan waarborgen.

Renoveren en restaureren
Om de renovatie te realiseren moesten er
op- en herbegravingen plaatsvinden. Tevens
zijn de vervallen graven geruimd. Het ruimen
geschiedde afgeschermd per graf en in nauw
overleg met de beheerder. Tijdens begrafenissen werden de werkzaamheden uiteraard

In april werden de werkzaamheden afgerond. Naar volle tevredenheid van de
parochie. Reden voor Pastoor Hagen om de
gerenoveerde begraafplaats in te zegenen.
Een mooi project voor Vreeker Begraafplaatsservice waarbij de breedte van het bedrijf
volledig tot zijn recht kwam.
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