
Nieuwsbrief

Na de vele voorbereidende  bouwvergaderin-

gen en werkbesprekingen is het dan eindelijk 

zover. De bouwvergunning en goedkeuringen 

zijn binnen. Het bouwteam is gevormd.  De 

detailtekeningen en constructietekeningen 

zijn gereed. De start van de vernieuwbouw 

kan dus beginnen. Op 16 mei zijn de werk-

zaamheden officieel van start gegaan. Na 

19 bouwweken moet alles zijn gerealiseerd. 

Een hele uitdaging. Maar veel vertrouwen heb-

ben wij in Heembouw Breda, Clysan St. Philips-

land, Installatiebedrijf Bogers Roosendaal en  

Jacco Franken Techniek uit Bergen op Zoom.

Allemaal bedrijven waar we een goede relatie 

mee hebben opgebouwd.

INZET MEDEWERKERS DE NIEuWE DFW ovENS
Met alle collega’s hebben we de werkwijze tij-

dens de bouw doorgenomen. Met extra inzet 

voor een goede dienstverlening, maar vooral 

werkend met een verantwoorde instelling. 

Iedereen zal zijn uiterste best doen. Overlast 

willen wij tot een minimum beperken. 

We beseffen dat wij het niet alleen kunnen, 

uitvaartdiensten kunnen vroeger of later arri-

veren, maar alle uitvaartondernemers en pas-

tores beseffen het belang van deze vernieuw-

bouw.

Wij weten dat velen erg enthousiast zijn over 

de plannen die we samen met hen hebben mo-

gen ontwikkelen. Bedankt voor uw inbreng. We 

gaan ze nu realiseren.

Dienstverlening met zorg blijft ons motto.

In het kader van de milieuwetgeving is ook 

het crematorium Zoomstede verplicht om fil-

ters achter de ovens te plaatsen. Bestuur en 

directie streven een schoon milieu en duur-

zaamheid na. Een hele ingreep, maar onder de 

bezielende leiding van directeur Fred Oostrum 

is dag en nacht gewerkt om twee nieuwe DFW 

ovens en 2 filters te plaatsen. We waren erg 

blij dat het weer ons erg goed gezind was. Drie 

dagen korter dan gepland zijn de ovens en fil-

ters geplaatst en in bedrijf gesteld.

RESPECTvoL BouWEN

Een van de belangrijkste voorwaarden 

waaraan het bouwbedrijf moet voldoen 

is in te staan voor het respectvol  bou-

wen. Geen radio’s op de bouwplaats, 

geen lawaai tijdens diensten en maken 

dat je als hardwerkende  bouwvakker 

buiten beeld bent wanneer een rouw-

stoet arriveert.  

Om deze doelen in 19 bouwweken te 

halen is met het bestuur en de directie 

van S.C.B. Zoom- en Zegestede afge-

sproken om 05.00/06.00 uur ‘s ochtends 

te beginnen en waar nodig ’s avonds, 

eventueel ’s nachts door te werken.  

Chapeau!!!

Dat heet flexibel werken.

voor meer informatie kunt u terecht op: www.zoomenzegestede.nl
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Graag willen wij u via deze nieuwsbrief in-

formeren over het verloop van de bouwac-

tiviteiten. Ook in de toekomst houden wij 

u op de hoogte van wetenswaardigheden. 

Heeft u opmerkingen of suggesties over 

deze nieuwsbrief, wensen ten aanzien van 

het gebouw, de inrichting of dienstverle-

ning, of u kent iemand waar onze nieuws-

brief ook interessant voor kan zijn, dan 

vernemen wij dat uiteraard graag van u.

DE vERNIEuWBouW KAN STARTEN!

De heren Jan Keeman (DFW), Fred Oostrum en Bram 
Hommel (SCB Zoom-en Zegestede) proosten omdat alles 
zo perfect is verlopen.


