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Als we over het kerkhof van de R.K. kerk 
O.L.V. Visitatie in Budel wandelen, valt 
het misschien op dat bij een aantal 
graven een onopvallend plaatje is 
aangebracht met de tekst ‘Heemkunde’ 
of 
‘www.heemkundekringcranendonck.nl’ 
Het zijn graven die door onze 
heemkundekring zijn ‘geadopteerd’.  
 

 
 
Binnen de heemkundekring besteedt 
een groep betrokken vrijwilligers van de 
Monumentengroep aandacht aan 
allerlei kleine historisch interessante 
bouwsels, beelden, kapelletjes, 
gedenkstenen en dergelijke. 
In 1995 onderwierpen zij een aantal 
graven op het R.K. kerkhof bij de O.L.V. 
Visitatie kerk in Budel aan een nader 
onderzoek. Het betreft graven die door 
de parochie zouden worden geruimd 
vanwege beëindiging van de 
grafrechten. Er blijken grafzerken bij te 
zijn die naar het oordeel van de 
werkgroep het waard maken ze voor 
het nageslacht te bewaren. Het kan o.a. 
zijn vanwege het gebruikte materiaal, 
de bijzondere vorm of historische 
betekenis of bekendheid van de 
overledene.  
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Het parochiebestuur en de heemkundekring hebben een overeenkomst 
gesloten, waarbij de genoemde werkgroep enkele te ruimen grafmonumenten 
‘adopteert’ en het onderhoud daarvan op zich neemt. In de loop van de jaren 
zijn er een aantal graven toegevoegd aan de lijst van grafmonumenten. Ook op 
het kerkhof van Maarheeze zijn enkele graven geadopteerd.  

 
Een bijzonder jaar was 2011, als de werkgroep besluit om alle te ruimen 
grafkruisen van de overleden Zusters van Liefde te adopteren.  
Alle namen van de overleden zusters worden vermeld op een gedenkbord en 
de grafkruisen worden bevestigd aan de kerkhofmuur aan de zijde van de 
Willem II straat.  
 
 

Het graf van kunstschilder Adriaan Groenewegen 
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Lees ook: Aa-kroniek 1996-03 MET DE EERSTE NOVEMBER WEER IN ZICHT 
Adoptie van een aantal graven door de Heemkundekring Budel en Cranendonck 
op de RK begraafplaats te Budel Door H. Boks 
 
Lees ook: Adoptie zustersgraven, blad Zusters van Liefde, okt2011 
 
Zie: https://heemkundekringcranendonck.nl/grafmonumenten/  
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