Week van de Begraafplaatsen
26 mei - 3 juni 2012

De Europese Week van de Begraafplaatsen
werd gelanceerd door ASCE, Association of
Significant Cemeteries in Europe
(www.significantcemeteries.org).
Momenteel zijn er zo’n 130 Europese
begraafplaatsen uit meer dan 20 Europese
landen bij deze organisatie aangesloten.

In 2012 wordt deze week voor de tiende
maal georganiseerd, van zaterdag
26 mei tot zondag 3 juni 2012.
Voor Brussel en Vlaanderen sloegen de
twee funeraire verenigingen Epitaaf vzw
en vzw Grafzerkje de handen in mekaar
om dit programma aan te bieden.

Epitaaf vzw
Anne-Mie Havermans, secretaris
Onze-Lieve-Vrouwvoorplein 16
1020 LAKEN
03 665 02 19
0485 78 47 35
info@epitaaf.org
www.epitaaf.org

vzw Grafzerkje
Jacques Buermans, voorzitter
Frieslandstraat 4/6
2660 HOBOKEN
03 829 16 03
0494 47 37 46
jacques.buermans@scarlet.be
www.grafzerkje.be
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Brussel: Laken

franstalige rondleiding
Gids: Bénédicte Verschaeren.
• dinsdag 29 mei en zondag 3 juni
• 14 uur
• duur: 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: toegang van de begraafplaats, Boondaelsesteenweg 478.
Inschrijven: ja, via info@epitaaf.org of op 03 665 02 19.
Informatie: www.epitaaf.org.

Kerkhof van Laken
rondleiding
Epitaaf vzw organiseert een gecombineerd bezoek aan het voormalige
Atelier Salu en de begraafplaats van Laken. Het enige echte kerkhof
van Brussel staat onder meer bekend om haar ondergrondse – maar
ontoegankelijke – grafgalerijen. Bovengronds wandelt men door een
indrukwekkende monumentenstad. Ontelbare helden – van diverse
kunne – vonden hier hun laatste rustplaats. Deze gekende – maar ook
vergeten – helden krijgen onze bijzondere aandacht tijdens de rondleiding
op de in meer dan één opzicht atypische dodenakker.
Gids: Tim Jansens, bestuurslid Epitaaf vzw.
• zondag 3 juni
• 14 uur
• duur: 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: Museum voor Grafkunst in het beeldhouwersatelier Salu,
naast het kerkhof van Laken, Onze-Lieve-Vrouwvoorplein.
Inschrijven: ja, via info@epitaaf.org of op 03 665 02 19.
Informatie: www.epitaaf.org.

Molenbeek
Begraafplaats van Molenbeek
rondleiding
Molenbeek is één van die Brusselse gemeenten, die regelmatig in het
nieuws komen. We laten de fait-divers voor wat ze zijn, en verwijlen een
tijdje op de verrassende dodenakker van de gemeente. Niettegenstaande
de begraafplaats een sterk onderkomen indruk geeft, loont het echt de
moeite ze te bezoeken. Een kunstwerk van Horta, de zus van Herman
Teirlinck, generaal Piron (van de gelijknamige brigade) en een tot de
verbeelding sprekende grafgalerij vormen de hoogtepunten van dit
bezoek.
Gids: Lutgart De Boever.
• zaterdag 2 juni
• 13.30 uur
• duur: 2 uur
• prijs: € 5

Elsene
Gemeentelijke begraafplaats Elsene/
Cimetière d’Ixelles
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Startplaats: ingang begraafplaats,
Gentsesteenweg 537, 1080 Brussel.
Inschrijven: verplicht, via info@klarelijn.be of
op 0493 50 40 60.
Informatie: www.klarelijn.be/
kerkhofblommen.html.

Schaarbeek
Begraafplaats van
Sint-Joost-ten-Node
rondleiding
De kleine gemeente Sint-Joost-ten-Node
behoort tot de armste gemeenten van
het land. Maar in de 19de en 20ste eeuw
woonde er niettemin heel wat schoon
volk. Beeldhouwers, schilders, schrijvers,
avonturiers... tot zelfs de ‘vader des
vaderlands’. Of moeten we zeggen ‘le père de
la patrie’, want van het Nederlands moest hij
niet weten.
Gids: Siglinde Van Ransbeeck.
• woensdag 30 mei
• 13.30 uur
• duur: 2 uur
• prijs: € 5
Startplaats: ingang begraafplaats, Henri
Choméstraat, 1030 Brussel.
Inschrijven: verplicht, via info@klarelijn.be of
op 0493 50 40 60.
Informatie: www.klarelijn.be/
kerkhofblommen.html.
Foto: Laken
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Provincie Antwerpen
Antwerpen

Foto: Schoonselhof

Stedelijke begraafplaats Schoonselhof, Wilrijk
rondleiding
NOOIT VERGETEN. De militaire ereperken op het Schoonselhof.
Schoonselhof is in België de grootste begraafplaats van in WOII
gesneuvelden uit het Britse gemenebest. De militaire perken van het
Gemenebest vertonen wereldwijd een eenvormige inrichting. Toch leidde
de aanleg van deze ‘plots’ te Antwerpen tot hevige discussies. Op het
militair gedeelte bevinden zich graven van 1832 (Fransen die Antwerpen
bevrijdden van de Nederlanders), tot heden. Onder gestandaardiseerde
graftekens zijn deze herkenbaar als Fransen, Italianen, Portugezen,
Russen, Belgen, Polen, Canadezen, Engelsen... Boeiend zijn de verhalen
van hen die van deze plek werden weggebracht: de Amerikanen,
de Nederlanders, de Duitsers (tijdens WOII deden de Duitsers ook
op het Schoonselhof aan ongeoorloofde gebiedsuitbreiding). Het
verzet, de slachtoffers van de V-wapens, de overlevenden van de
concentratiekampen, maar ook diegenen die niet terugkeerden, worden
hier voortdurend herdacht. Anne-Mie Havermans leidt u doorheen deze
‘andere kant’ van het Schoonselhof.
Gids: Anne-Mie Havermans.
• zaterdag 26 mei
• 14 uur
• duur: 2 uur
• prijs: gratis
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Startplaats: hoofdingang Schoonselhof, Krijgsbaan.
Inschrijven: verplicht, bij Stad Antwerpen, Dienst Monumentenzorg via
weekvandebegraafplaatsen@stad.antwerpen.be of op 03 338 22 70.
Informatie: www.antwerpen.be/overlijden.

zoektocht

ereburgers
op het
schoonselhof,
gezocht én gevonden

Stedelijke begraafplaats Schoonselhof, Wilrijk
rondleiding
Dichters, wij groeten u. Schrijvers- en dichtersrondleiding op het
Schoonselhof.
Gids: Jacques Buermans (rondleiding) en Academie van Hoboken
(voordracht gedichten).
• zondag 27 mei
• 14 uur
• duur: 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: hoofdingang Schoonselhof, Krijgsbaan.
Inschrijven: verplicht, bij Stad Antwerpen, Dienst Monumentenzorg via
weekvandebegraafplaatsen@stad.antwerpen.be of op 03 338 22 70.
Informatie: www.antwerpen.be/overlijden.

Doe mee aan de zoektocht
en win een gegidste rondleiding
voor een groep van 15 personen
of een boek over het Schoonselhof!
Schoonselhof
Krijgsbaan 1
2610 Hoboken/Wilrijk

Stedelijke begraafplaats Schoonselhof, Wilrijk
rondleiding
Schoonselhof, labyrint van het Antwerpse collectieve geheugen. Een
historische rondleiding.
Gids: Jean-Emile Driessens.
• maandag 28 mei
• 14 uur
• duur: 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: hoofdingang Schoonselhof, Krijgsbaan.
Inschrijven: verplicht, bij Stad Antwerpen, Dienst Monumentenzorg via
weekvandebegraafplaatsen@stad.antwerpen.be of op 03 338 22 70.
Informatie: www.antwerpen.be/overlijden.

Brochure beschikbaar in de districtshuizen,
in het kasteel op het Schoonselhof
of digitaal op www.antwerpen.be/overlijden.
De wedstrijd loopt tot 27 juli 2012.
duur: 2,5 à 3 uur
prijs: gratis
informatie: www.antwerpen.be/overlijden
of weekvandebegraafplaatsen@stad.antwerpen.be
of 03 338 22 70
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Stedelijke begraafplaats Schoonselhof, Wilrijk
wandeling
Van fort 8 tot Citadel. Wandeling van fort 8, langs de kastelen Sorgvliedt
en Meerlenhof, naar de militaire begraafplaatsen van Hoboken en
Schoonselhof.
Gids: Leo D’Heu.
• dinsdag 29 mei
• 14 uur (bij voldoende interesse ook een wandeling om 10 uur)
• duur: 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: hoofdingang Schoonselhof, Krijgsbaan.
Inschrijven: verplicht, bij Stad Antwerpen, Dienst Monumentenzorg via
weekvandebegraafplaatsen@stad.antwerpen.be of op 03 338 22 70.
Informatie: www.antwerpen.be/overlijden.

Stedelijke begraafplaats Schoonselhof, Wilrijk
rondleiding
Bekend onder de grond.
Gids: Tanguy Ottomer.
• woensdag 30 mei
• 14 uur
• duur: 1,5 uur
• prijs: gratis
Startplaats: hoofdingang Schoonselhof, Krijgsbaan.
Inschrijven: verplicht, bij Stad Antwerpen, Dienst Monumentenzorg via
weekvandebegraafplaatsen@stad.antwerpen.be of op 03 338 22 70.
Informatie: www.antwerpen.be/overlijden.
voordracht en bezoek urnenbos
Ecologisch begraven. Antwerpen heeft als eerste Belgische stad een
natuurbegraafplaats in gebruik genomen. In het buitenland kent men
deze milieuvriendelijke manier van begraven al langer. Een bezoek aan
een Nederlandse en een Duitse natuurbegraafplaats leert ons dat men
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Foto: Schoonselhof

Stedelijke begraafplaats Schoonselhof, Wilrijk

dit gedachtegoed op vele manieren in praktijk kan brengen. We maken
kennis met de verschillen en gelijkenissen tussen beiden, praten ook even
over het originele Zwitserse concept en laten de genodigden de kans na
de voordracht vragen te stellen rond dit onderwerp. Als afsluiter brengen
we een bezoek aan het nabijgelegen urnenbos.
Gids: Pierre Brewee.
• vrijdag 1 juni
• 14 uur
• duur: 2 uur
• prijs: gratis
Locatie: kasteel Schoonselhof, Krijgsbaan.
Inschrijven: verplicht, bij Stad Antwerpen, Dienst Monumentenzorg via
weekvandebegraafplaatsen@stad.antwerpen.be of op 03 338 22 70.
Informatie: www.antwerpen.be/overlijden.

Stedelijke begraafplaats Schoonselhof, Wilrijk
rondleiding
175 jaar Borgerhout en zijn illustere burgers op het Schoonselhof.
Gids: Geert Janssens.
• zaterdag 2 juni
• 14 uur
• duur: 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: hoofdingang Schoonselhof, Krijgsbaan.
Inschrijven: verplicht, bij Stad Antwerpen, Dienst Monumentenzorg via
weekvandebegraafplaatsen@stad.antwerpen.be of op 03 338 22 70.
Informatie: www.antwerpen.be/overlijden.

Foto: Schoonselhof

Stedelijke begraafplaats Schoonselhof, Wilrijk
rondleiding
Van kruis tot ouroboros. Een rondleiding over de funeraire symboliek op
het Schoonselhof.
Gids: Eveline Wagemans.
• zondag 3 juni
• 14 uur
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• maandag 28, dinsdag 29 en donderdag 31 mei
• op afspraak (enkel voor scholen)
• duur: 2,5 à 3 uur
• prijs: gratis
Startplaats: begraafpark Sint-Fredegandus, Lakborslei, Deurne.
Inschrijven: verplicht, bij Turninum Volksmusem Deurne vzw, Ludo
Peeters, via peetersludo@scarlet.be of op 03 326 75 98.

Geel
Sint-Dimpnakerkhof
rondleiding
Eerst zal de conservator van het museum uitleg geven over
begrafenistradities van vroeger: over rouwen, aankondigen van een
sterfgeval, rol van de buren, begrafenis en begrafenismaal. Daarna volgt
een bezoek aan de Sint-Dimpnakerk, met aandacht voor de zerken en de
voorstelling van hemel en hel. Om af te sluiten volgt een rondleiding over
het oud Sint-Dimpnakerkhof.
Foto: Jacques Buermans

voordracht

• duur: 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: hoofdingang Schoonselhof, Krijgsbaan.
Inschrijven: verplicht, bij Stad Antwerpen, Dienst Monumentenzorg via
weekvandebegraafplaatsen@stad.antwerpen.be of op 03 338 22 70.
Informatie: www.antwerpen.be/overlijden.

Het Schoonselhof komt naar u toe!
Jacques Buermans
Dienstencentrum Portugezenhof
Portugezenstraat 1 ~ 2660 Hoboken

Begraafpark Sint-Fredegandus, Deurne

dinsdag 29 mei om 14 uur

scholenrondleiding
Leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar van het lager
onderwijs worden uitgenodigd voor een bezoek aan het SintFredegandusbegraafpark. Turninum Volksmuseum Deurne vzw biedt hen
een leerrijke en speelse rondleiding met werkschrift aan.
Gids: Ludo Peeters.

duur: 2 uur ~ prijs: gratis
informatie: www.antwerpen.be/overlijden
verplicht inschrijven via
jacques.buermans@scarlet.be of op 03 829 16 03
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Gids: Frieda Van Ravensteyn, Iwan Van Rompaey, Georges Vannuten.
• zondag 3 juni
• 14 uur
• duur: 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: Gasthuismuseum Sint-Dimpna, Gasthuisstraat 1, 2440 Geel.
Inschrijven: verplicht, bij Stadsarchief Geel via archief@geel.be of op
014 56 66 90 (maximum 30 personen).
Informatie: Stadsarchief Geel, 014 56 66 90, archief@geel.be.

Mechelen
rondleiding
Mechelen wil het belang van het behoud van het funerair erfgoed
benadrukken door de belangrijkheid van de begraafplaatsen te belichten.
Vanuit cultureel-historisch oogpunt vertellen de grafteksten, graftekens
en de symboliek op de graven niet alleen iets over de dodencultuur in het
verleden, maar zijn de oude graven ook een bron van informatie over de
plaatselijke geschiedenis.
Gids: Patrick De Greef.
• donderdag 31 mei en zondag 3 juni
• 14 uur
• duur: 2 uur
• prijs: € 10
Startplaats: hoofdingang van de begraafplaats aan de
Ziekebeemdenstraat, ter hoogte van de Kerkhoflei.
Inschrijven: verplicht voor 22 mei, bij Dienst Begraafplaatsen,
Ziekebeemdenstraat 4, 2800 Mechelen, via weekvandebegraafplaatsen@
mechelen.be of op 015 20 13 60. De inschrijving is pas geldig bij ontvangst
van de betaling op rekeningnummer BE 04 0910 1843 0231 (betalen voor
22 mei).
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Foto: Schoonselhof

Mechelen-centrum

Merksplas

Startplaats: Landloperskapel, Kapelstraat z/n, Merksplas.
Inschrijven: verplicht, via govaerts.karel@skynet.be of op 014 63 36 24.
Informatie: 014 63 36 24 of govaerts.karel@skynet.be.

Landlopersbegraafplaats
rondleiding
Deze kapel bevindt zich op 5 minuten stappen van de bushalte.
• zondag 27 mei en zondag 3 juni
• 14.30 uur
• duur: 2 uur
• prijs: € 2

Mol
Boulevardpark
rondleiding
Gids: lid Molse Gidsenkring.
• zondag 27 mei en zondag 3 juni
• 14 en 15 uur
• duur: 1,5 à 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: ingang Boulevardpark (oude begraafplaats), Collegestraat,
2400 Mol (centrum).
Inschrijven: niet verplicht.
Informatie: archief@gemeentemol.be, 014 33 09 70 of 014 33 09 71,
www.gemeentemol.be.

fototentoonstelling

schoonselhof
een parel van a
Mieke Versées

Sint-Katelijne-Waver
Begraafplaats Pasbrug-Nieuwendijk

Stadhuis ~ Tentoonstellingszalen
Grote Markt 1
Antwerpen

rondleiding
Gids: Tamara Ingels.
• woensdag 30 mei
• 19 uur
• duur: 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: ingang Borgersteinlei.
Inschrijven: niet verplicht.
Informatie: Eddy Van Leuven (cultuurdienst gemeentebestuur),
eddy.van.leuven@skw.be, 015 30 50 30.

van zaterdag 26 mei tot en met zondag 24 juni
donderdag tot zondag: 11 - 17 uur
prijs: gratis
informatie: www.antwerpen.be/overlijden
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Provincie Limburg
Hasselt
Oud kerkhof
De gids zal in de centrale
kapel – die ingericht is als
informatiecentrum – uitleg
geven over de geschiedenis van
het begraven in het algemeen
en van het begraven in Hasselt.
Tijdens de wandeling maakt u
dan kennis met de ‘funeraire’
architectuur in deze 19de-eeuwse
parkbegraafplaats.
Gids: toeristische dienst Hasselt.
• zondag 27 mei
• 14 uur
• duur: 2 uur
• prijs: € 2, € 1 met UIT-pas
Startplaats: centrale kapel oud
kerkhof, Kempische Steenweg,
3500 Hasselt.
Inschrijven: verplicht, via
toerisme@hasselt.be of op
011 23 95 40.
Informatie: Toerisme Hasselt, 011
23 95 40, toerisme@hasselt.be.

Foto: Hasselt
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Foto: Hasselt

rondleiding

Provincie Oost-Vlaanderen
Dendermonde

Gent

Grembergen

Campo Santo Sint-Amandsberg

rondleiding
Een rondleiding in het kader van de omvorming en het onderhoud van
de begraafplaats (zonder is gezonder). Ter plaatse zullen infopanelen en
uitleg gegeven worden.
• zaterdag 26 mei
• 14.30 uur
• duur: 2,5 uur
Startplaats: begraafplaats Grembergen, Rootjensweg, 9200 GrembergenDendermonde.
Inschrijving: niet verplicht.
Informatie: Dienst Groenbeleid en Landbouw, Franz Courtensstraat 11,
9200 Dendermonde, 052 25 11 25, groenbeleid@dendermonde.be.

rondleiding
Gids: An Hernalsteen.
• maandag 28 mei en zaterdag 2 juni
• 10.30 uur
• woensdag 30 mei
• 14.30 uur
• duur: 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: Campo Santo, Visitatiestraat, 9040 Sint-Amandsberg.
Afspraak boven aan de kapel.
Inschrijven: verplicht, vanaf 3 mei, bij Gentinfo op 09 210 10 10. Per
rondleiding kunnen er zich maximaal 25 deelnemers inschrijven.
Informatie: Dienst Burgerzaken, Afdeling Begraafplaatsen, Palinghuizen
143, 9000 Gent, 09 216 79 20, begraafplaatsen@gent.be.
Er kan nu al ingeschreven worden voor een identieke rondleiding tijdens
de Gentse Feesten op zaterdag 14 juli om 14.30 uur.

Sint-Gillis Dendermonde
rondleiding
Een wandeling met een gids met als onderwerp ‘stenen verhaal’, een
toelichting over het funerair erfgoed.
• zaterdag 2 juni
• 14.30 uur
Startplaats: begraafplaats Sint-Gillis, Acacialaan, 9200 Sint-GillisDendermonde.
Inschrijving: niet verplicht.
Informatie: Dienst Groenbeleid en Landbouw, Franz Courtensstraat 11,
9200 Dendermonde, 052 25 11 25, groenbeleid@dendermonde.be.

Campo Santo Sint-Amandsberg
rondleiding
Themawandeling ‘in de voetsporen van Jules de St-Genois: de oudste
graven op het Campo Santo’.
Gids: An Hernalsteen.
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• zondag 3 juni
• 14.30 uur
• duur: 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: Campo Santo, Visitatiestraat, 9040 Sint-Amandsberg.
Afspraak boven aan de kapel.
Inschrijven: verplicht, vanaf 3 mei, bij Gentinfo op 09 210 10 10. Per
rondleiding kunnen er zich maximaal 25 deelnemers inschrijven.
Informatie: Dienst Burgerzaken, Afdeling Begraafplaatsen, Palinghuizen
143, 9000 Gent, 09 216 79 20, begraafplaatsen@gent.be.

Campo Santo Mariakerke
rondleiding
Gids: An Hernalsteen.
• dinsdag 29 mei
• 10.30 uur
• duur: 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: Campo Santo Mariakerke, Mariakerkeplein 2, 9030
Mariakerke.
Inschrijven: verplicht, vanaf 3 mei, bij Gentinfo op 09 210 10 10. Per
rondleiding kunnen er zich maximaal 25 deelnemers inschrijven.
Informatie: Dienst Burgerzaken, Afdeling Begraafplaatsen, Palinghuizen
143, 9000 Gent, 09 216 79 20, begraafplaatsen@gent.be.

Foto: Westerbegraafplaats

Gentbrugge
rondleiding
Gids: An Hernalsteen.
• vrijdag 1 juni
• 10.30 uur
• duur: 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: Gentbrugge, Gentbruggeplein 9, 9050 Gentbrugge.
Inschrijven: verplicht, vanaf 3 mei, bij Gentinfo op 09 210 10 10. Per
rondleiding kunnen er zich maximaal 25 deelnemers inschrijven.
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Informatie: Dienst Burgerzaken, Afdeling Begraafplaatsen, Palinghuizen
143, 9000 Gent, 09 216 79 20, begraafplaatsen@gent.be.

Westerbegraafplaats
rondleiding beschermd gedeelte
Gids: An Hernalsteen.
• woensdag 30 mei en zondag 3 juni
• 10.30 uur
• zaterdag 2 juni
• 14.30 uur
• duur: 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: Westerbegraafplaats, Palinghuizen 143, 9000 Gent.
Inschrijven: verplicht, vanaf 3 mei, bij Gentinfo op 09 210 10 10. Per
rondleiding kunnen er zich maximaal 25 deelnemers inschrijven.
Informatie: Dienst Burgerzaken, Afdeling Begraafplaatsen, Palinghuizen
143, 9000 Gent, 09 216 79 20, begraafplaatsen@gent.be.
Er kan nu al ingeschreven worden voor een identieke rondleiding tijdens
de Gentse Feesten op zaterdag 14 juli om 10.30 uur.

Westerbegraafplaats
rondleiding fauna en flora
Gids: Harald Evrard, natuurgids-ornitholoog.
• woensdag 30 mei
• 14.30 uur

• duur: 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: Westerbegraafplaats, Palinghuizen 143, 9000 Gent.
Inschrijven: verplicht, vanaf 3 mei, bij Gentinfo op 09 210 10 10. Per
rondleiding kunnen er zich maximaal 25 deelnemers inschrijven.
Informatie: Dienst Burgerzaken, Afdeling Begraafplaatsen, Palinghuizen
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Foto: Westerbegraafplaats

• zaterdag 2 juni
• 10.30 uur

143, 9000 Gent, 09 216 79 20, begraafplaatsen@gent.be.
Er kan nu al ingeschreven worden voor een identieke rondleiding tijdens
de Gentse Feesten op zondag 15 juli om 10.30 uur.

Lokeren

Zwijnaarde-Dorp

fietstocht
Fietstocht langs de begraafplaatsen Daknam-Eksaarde-Doorslaar met
aandacht voor graven rond Muziek, Woord en Beeld.
Gids: Norbert Wauters, Georgette Huybrecht en Raoul Van Hecke.
• zondag 3 juni
• 13.30 uur
• duur: 3,5 uur
• prijs: gratis
Startplaats: Daknam.
Inschrijven: infopunt toerisme, Markt 2, 9160 Lokeren, via toerisme@
lokeren.be of op 09 340 94 74.

Daknam-Eksaarde-Doorslaar

rondleiding
Gids: An Hernalsteen.
• donderdag 31 mei
• 10.30 uur
• duur: 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: aan de kerk van Zwijnaarde-Dorp, Dorpsstraat 1, 9052
Zwijnaarde.
Inschrijven: verplicht, vanaf 3 mei, bij Gentinfo op 09 210 10 10. Per
rondleiding kunnen er zich maximaal 25 deelnemers inschrijven.
Informatie: Dienst Burgerzaken, Afdeling Begraafplaatsen, Palinghuizen
143, 9000 Gent, 09 216 79 20, begraafplaatsen@gent.be.

Oude Brug-Bleekmeers
wandeling
Wandeling begraafplaatsen Oude Bruglaan, met aandacht voor graven
rond Muziek, Woord en Beeld.
Gids: Maria De Rooze.
• zaterdag 2 juni
• 10.30 uur en 14.30 uur
• duur: 1,5 uur
• prijs: gratis
Startplaats: Bleekmeers.
Inschrijven: infopunt toerisme, Markt 2, 9160 Lokeren, via toerisme@
lokeren.be of op 09 340 94 74.

Foto: An Hernalsteen

Oude Brug-Bleekmeers
wandeling
Wandeling WOI en WOII rond de begraafplaats Oude Bruglaan.
Gids: Bjorn Rzöska en Rudi De Clercq.
• zondag 3 juni
• 10 uur
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• duur: 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: Oude Brug.
Inschrijven: infopunt toerisme, Markt 2, 9160 Lokeren, via toerisme@
lokeren.be of op 09 340 94 74.

Melle
Gemeentelijke begraafplaats en kerkhof
aan de Sint-Martinuskerk
rondleiding
Er wordt vooral aandacht besteed aan de symbolen op de
grafmonumenten en aan personen en families die de lokale geschiedenis
overstijgen.
Gids: Jan Olsen, Heemkundige Vereniging De Gonde/Melle.
• zaterdag 2 juni
• 14.30 uur
• duur: 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: portaal Sint-Martinuskerk, Dorpsplein, 9090 Melle.
Inschrijven: wenselijk, via info@degonde.be of op 09 252 26 47 (overdag
van maandag tot en met donderdag).
Informatie: info@degonde.be, 09 252 26 47 (overdag van maandag tot en
met donderdag).

Merelbeke

Foto: Lokeren

Begraafplaats en Sint-Martinuskerk, Schelderode
rondleiding, tentoonstelling en kooroptreden
Rondleiding in en om de kerk – inclusief het kerkhof rond de kerk – met
aandacht voor de meest bijzondere graven. Ook is er in de namiddag een
kooroptreden en een tentoonstelling van liturgische gewaden.
Gids: Paul Heemers.
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Begraafplaats en Sint-Annakerk, Bottelare

• zondag 3 juni
• 10 uur, 14 uur en 16 uur
• duur: 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: Sint-Martinuskerk, Schelderode.
Inschrijven: wenselijk, bij Dienst Erfgoedprogrammatie, erfgoed@
merelbeke.gov.be, 09 210 32 92.

rondleiding
Bezoek aan de begraafplaats en kerk, met de mogelijkheid om de crypte
te bezoeken (niet voor kinderen of ouderen).
Gids: Gerard Lemmens.
• zondag 3 juni
• 10 uur, 14 uur en 16 uur
• duur: 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: Sint-Annakerk, Bottelare.
Inschrijven: wenselijk, bij Dienst Erfgoedprogrammatie, erfgoed@
merelbeke.gov.be, 09 210 32 92.

tentoonstelling

van wieg tot rouw

Ronse

Sint-Bonifatiuskerk ~ Merelbeke/Munte

Oud kerkhof

De tentoonstelling brengt het verhaal
vanaf de geboorte tot de uitvaart.
Ze biedt een overzicht van de gebruiken
bij deze belangrijke fasen in het leven.

rondleiding
De textielbaronnen van Ronse lieten niet alleen mooie stadspanden
en landhuizen na. Ook na hun dood werden ze met de nodige luister
begraven. Ze werden begraven in prachtige grafmonumenten. Eén van
de waardevolste grafmonumenten is het familiegraf van de Carpentiers.
Dit pareltje is één van de zeldzame voorbeelden van funerair erfgoed in
art-nouveau stijl. Verder staan we stil bij tal van symbolen die het funerair
erfgoed kenmerken.
Gids: begeleide rondleiding door stadsgids Ronse.
• zondag 27 mei en zaterdag 2 juni
• 14 uur
• duur: 2 uur
• prijs: € 2
Startplaats: ingang Oud kerkhof, Engelsenlaan, 9600 Ronse.
Inschrijven: verplicht, bij toerisme Ronse via toerisme@ronse.be of op
055 232 816.
Informatie: www.ontdekronse.be.

zondag 6, 13, 20 en 27 mei en 3 juni
14 - 18 uur
prijs: gratis
organisatie: De Muntenaar
in samenwerking met
de Vlaamse Overheid
en Erfgoedcel Viersprong,
Land van Rode.
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Sint-Niklaas
Begraafpark Tereken
rondleiding
Rondleiding langsheen belangrijke graven
met aansluitend een uiteenzetting over de
monumentenzorg door Levanto.
Gids: Marcella Piessens en Luc Heirbaut.
• dinsdag 29 mei en woensdag 30 mei
• 14 uur
• duur: 1,5 à 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: ingang begraafpark Tereken.
Inschrijven: bij Dienst Toerisme Sint-Niklaas
via toerisme@sint-niklaas.be of op
03 760 92 60.

Begraafpark Tereken
wandeling
Geanimeerde avondwandeling met leuke
anekdotes over lokale helden en beruchte
Sint-Niklazenaren.
Gids: Marcella Piessens.
• donderdag 31 mei
• 19 uur
• duur: 1,5 à 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: ingang begraafpark Tereken.
Inschrijven: bij Dienst Toerisme Sint-Niklaas
via toerisme@sint-niklaas.be of op
03 760 92 60.

Foto: Melle
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artistieke en educatieve fototentoonstelling
rond kindergraven

Dit project wil dit erfgoed in de kijker plaatsen en het verlies van
een kind bespreekbaar maken. Tijdens de opening gaan woord,
muziek en beeld hand in hand om dit thema zowel krachtig als
ontroerend mooi een podium te gunnen.

de dood in
kinderschoenen

officiële opening zaterdag 26 mei
16 uur
verwelkoming & inleiding door Katja Veraert & Anne-Flor
Vanmeenen (vrijzinnig humanistisch consulenten)

Crematorium Heimolen
Waasmunstersesteenweg 13 ~ 9100 Sint-Niklaas

16.15 uur
muziek, gebracht door Kitty Vanholder, en een poëtische
bloemlezing, verzorgd door Marcella Piessens (medewerker Feniks
vzw) en Wendy Serraris (vrijzinnig humanistisch consulent)

dindag 29 mei tot en met zaterdag 2 juni
14 - 16 uur

16.45 uur
officiële opening door Christel Geerts, burgemeester Sint-Niklaas

Er wordt wel eens gezegd dat graven spreken. Dat geldt zeker voor
kindergraven. Ze vormen versteende brailletekens aan de hand
waarvan een vergeten, steeds evoluerend verhaal van afscheid en
rouw kan afgelezen worden.

17 uur
receptie

Gesacraliseerd en verwaarloosd, veronachtzaamd door
onderzoekers en gekoesterd door ouders, bieden ze binnen de
funeraire en maatschappelijke geschiedenis een uniek relaas.
Ze zijn kleine getuigen van pijn en verdriet, verbondenheid en
zingeving, troost en hoop, onverschilligheid en erkenning. Een
sobere zwart-wit fototentoonstelling illustreert met thematische
gebundelde beelden enkele evoluties in onze rouwcultuur.
Ze wil zowel appreciatie van erfgoed aanwakkeren, als het
maatschappelijk bewustzijn voeden.
Fotograaf Carl Uytterhaegen brengt in het kader van deze
tentoonstelling uitzonderlijk werken in kleur.

organisatie: huisvandeMens Sint-Niklaas ism CC Boontje,
crematorium Heimolen & Feniks vzw

inschrijven voor de opening is noodzakelijk
en kan tot woensdag 16 mei
bij huisvandeMens Sint-Niklaas
Ankerstraat 96
9100 Sint-Niklaas
03 777 20 87
sintniklaas@demens.nu
www.plechtigheden.be
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Provincie Vlaams-Brabant
Londerzeel

Inschrijven: ten laatste tegen 15 mei bij de Dienst Burgerzaken,
Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel; op 052 31 50 62 of via burgerzaken@
londerzeel.be of peggy.vanransbeeck@londerzeel.be.

Begraafplaats Steenhuffel
rondleiding en tentoonstelling
De rondleiding wordt gegeven door kunsthistorica Anne-Mie Havermans
en de vrijwilligers. Zij coördineerde de inventarisatie van het waardevol
erfgoed op de begraafplaats van Steenhuffel. Voor de herinrichting van
de begraafplaats van Steenhuffel heeft de gemeente beroep gedaan
op tuin- en landschapsarchitect Andy Malengier, waarmee we van start
gaan. Na de rondleiding kunnen de geïnteresseerden nog genieten van
een tentoonstelling met prachtige foto’s over de geschiedenis van de
begraafplaats en willen we ook het rapport van de inventarisering van
het waardevol erfgoed dat opgemaakt is door Anne-Mie Havermans in
de kijker zetten. Ook fotomateriaal van de steenkappers en de ereperken
zullen tentoongesteld worden.
Gids: Anne-Mie Havermans, kunsthistorica en de vrijwilligers Ernest Van
Aken, Rita Slachmuylders, Laurent Vrijders, Paul Van Hout en Francis
Hallemans.
• woensdag 30 en donderdag 31 mei
• 19 uur

Foto: Londerzeel

• vrijdag 1 juni voor de scholen
• vanaf 13 uur
• duur: 1,5 tot 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: Gemeentelijke Basisschool ‘Ter Elst’, in de refter, en de
tentoonstelling zal doorgaan in de sporthal, Jozef Van Doorslaerstraat 47,
1840 Londerzeel.
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Provincie West-Vlaanderen
Alveringem

rondleiding
Gids: gediplomeerde stadsgids.
• zaterdag 26 mei en zondag 27 mei
• 14.30 uur
• duur: 1,5 uur
• prijs: gratis
Startplaats: ingang Stedelijke Begraafplaats Scharebrugstraat.
Inschrijven: neen.
Informatie: http://cultuur.blankenberge.be.

Kerk en kerkhof Gijverinkhove
rondleiding
Deze boeiende kerkhofwandeling op de begraafplaats aan de Bellestraat
plaatst het Gijverinkhoofse funerair erfgoed in de kijker. Naast de
symboliek van het grafmonument wordt de historische achtergrond van
enkele prominente ‘kerkhofbewoners’, zo mogelijk op smaak gebracht
met enkele opmerkelijke anekdotes. De rondleiding begint of eindigt met
een bezoek aan de kerk.
Gids: Anne-Mie Havermans.
• zondag 3 juni
• 14 uur
• duur: 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: ingang kerk, Bellestraat, 8690 Alveringem.
Inschrijven: verplicht, bij Dienst Toerisme en Cultuur via toerisme.
cultuur@alveringem.be of op 058 28 88 81.
Informatie: Dienst Toerisme en Cultuur, 058 28 88 81, toerisme.cultuur@
alveringem.be.

Stadsbibliotheek
voordracht
Tijdens deze voordracht gaat de heer Cis Kennes dieper in op de
negatieve en positieve invloed van de fauna en de flora op de
begraafplaatsen en licht hij enkele vernieuwende ideeën in de funeraire
architectuur toe.
Spreker: Cis Kennes.
• woensdag 30 mei
• 20 uur
• duur: 1,5 uur
• prijs: gratis
Inschrijven: uiterlijk tegen maandag 28 mei via cultuur@blankenberge.be
of op 050 43 20 43.
Locatie: Stadsbibliotheek, Onderwijsstraat 17, 8370 Blankenberge.
Informatie: http://cultuur.blankenberge.be.

Blankenberge
Stedelijke begraafplaats Scharebrugstraat
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Brugge

Tentoonstelling
Blankenberge

Sint-Pieters
rondleiding
Rondleiding op het kerkhof van Sint-Pieters,
Blankenbergsesteenweg, 8000 Brugge.
Gids: lid ‘Commissie voor graftekens’.
• zaterdag 26 mei
• 14 uur
• duur: 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: aan de kerk van Sint-Pieters Brugge.
Inschrijven: verplicht vanaf 2 mei, via
EuropeseWeekBegraafplaatsen@brugge.be of
op 050 44 80 99.
Informatie: www.brugge.be.

Op deze tentoonstelling maakt u
kennis met enkele funeraire relicten
die binnenkort in het lapidarium op de
stedelijke begraafplaats te bewonderen
zullen zijn.
U komt er meer te weten over onder
andere de geschiedenis van de
stedelijke begraafplaats, het reglement
van peterschap en hergebruik van
grafmonumenten en de digitale infokiosk.
Verder wordt er toegelicht op
welke manier de werkgroep en de
vrijwilligersgroep Funerair Erfgoed
zich inzetten voor het behoud van het
funeraire erfgoed van onze stad.

Centrale begraafplaats
poetische rondleiding
‘Danse macabre’, poëtische kennismaking met de
site.
Gids: lid ‘Commissie voor graftekens’.
• zaterdag 26 mei en woensdag 30 mei
• 20 uur
• duur: 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: ingang Centrale begraafplaats, Brugs
Kerkhofstraat, 8310 Brugge.
Inschrijven: verplicht vanaf 2 mei, via
EuropeseWeekBegraafplaatsen@brugge.be of
op 050 44 80 99.
Informatie: www.brugge.be.

Stadsbibliotheek
Onderwijsstraat 17
8370 Blankenberge

van zaterdag 26 mei
tot en met zaterdag 23 juni
maandag tot vrijdag: 14 - 18 uur
zaterdag: 10 - 13 uur
zondag: gesloten
prijs: gratis
informatie: http://cultuur.blankenberge.be

Foto: Centrale begraafplaats Brugge
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Centrale begraafplaats
rondleiding
Gids: lid ‘Commissie voor graftekens’.
• vrijdag 1 juni
• 20 uur
• duur: 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: ingang Centrale begraafplaats, Brugs Kerkhofstraat, 8310
Brugge.
Inschrijven: verplicht vanaf 2 mei, via EuropeseWeekBegraafplaatsen@
brugge.be of op 050 44 80 99.
Informatie: www.brugge.be.

Sint-Kruis

Foto: Centrale begraafplaats Brugge

rondleiding
Gids: lid ‘Commissie voor graftekens’.
• zaterdag 2 juni
• 14 uur
• duur: 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: oud kerkhof Sint-Kruis Brugge, Moerkerkse steenweg, 8310
Brugge, start aan de kerk van Sint-Kruis Brugge.
Inschrijven: verplicht vanaf 2 mei, via EuropeseWeekBegraafplaatsen@
brugge.be of op 050 44 80 99.
Informatie: www.brugge.be.

Funerair patrimonium in en rond
de Sint-Salvatorskathedraal
rondleiding
Gids: lid ‘Commissie voor graftekens’.
• maandag 28 mei en woensdag 30 mei
• 14 uur
• duur: 2 uur
• prijs: gratis
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Startplaats: onder de toren van de kathedraal, Sint-Salvatorskerkhof,
8000 Brugge.
Inschrijven: verplicht vanaf 2 mei, via EuropeseWeekBegraafplaatsen@
brugge.be of op 050 44 80 99.
Informatie: www.brugge.be.

Startplaats: ingang burgerlijke begraafplaats, Kerkstraat 69, 8660 De
Panne.
Inschrijven: verplicht bij Dienst Cultuur, Zeelaan 21, 8660 De Panne, via
cultuur@depanne.be of op 058 42 97 53.
Informatie: Dienst Cultuur De Panne.

Koolkerke

Ichtegem

rondleiding
Rondleiding op het kerkhof van Koolkerke, Smallestraat, 8000 Brugge.
Gids: lid ‘Commissie voor graftekens’.
• zondag 3 juni
• 14 uur
• duur: 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: aan de kerk van Koolkerke Brugge.
Inschrijven: verplicht vanaf 2 mei, via EuropeseWeekBegraafplaatsen@
brugge.be of op 050 44 80 99.
Informatie: www.brugge.be.

Nieuwe begraafplaats Eernegem
rondleiding
In 2010 kreeg de nieuwe begraafplaats van Eernegem een volledig nieuw
uitzicht door de invoeging van een landschappelijk element dat de
traditionele strooiweide vervangt door een strooivijver annex strooiweide
en bijhorend gebouwencomplex. De groei van de begraafplaats naar het
huidige uitzicht wordt geschetst in een historische context vanaf het
kerkhof rond de kerk via het ‘oude kerkhof’ tot de nieuwe begraafplaats
met zijn laatste aanpassingen.
Gids: Antoon Naert, cultuurbeleidscoördinator en vroegchristelijk
archeoloog.
• zaterdag 2 juni
• 14 uur, 14.45 uur en 15.30 uur
• duur: 45 minuten
• prijs: gratis
Startplaats: ingang begraafplaats, Bruggestraat 104, 8480 Ichtegem.
Inschrijven: neen.
Informatie: cultuurdienst@ichtegem.be, 059 34 11 39, www.ichtegem.be.

De Panne
Burgerlijke begraafplaats De Panne
rondleiding
Onder begeleiding van een gids ontdek je de ingetogen sfeer van de
20ste-eeuwse begraafplaats – in 1918 aangelegd in de duinen – met zijn
fraaie funeraire architectuur. De begraafplaats is een verzameling van
brede lanen, ronde punten, secundaire straten en weggetjes. Je komt
meer te weten over de geschiedenis van de begraafplaats, er is aandacht
voor de gewoonten en de zeden en je krijgt er ook uitleg over de talrijke
bekende inwoners die er begraven liggen.
Gids: Johan Dhaenens.
• zaterdag 26 mei
• 17 uur
• duur: 1,5 uur
• prijs: gratis

Izegem
Kerkhof Sint-Pieter Emelgem
rondleiding
Een wandeling op het kerkhof hoeft geen macaber tintje te hebben.
Integendeel, op het oude kerkhof in Emelgem – in de schaduw van de
gracieuze Sint-Pieterskerk – grasduin je doorheen geschiedenis van
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Menen

Emelgem en Izegem: graven van pastoor Glorieux (bouwheer van de SintPieterskerk) en het familiegraf Vandemoortele zijn enkele voorbeelden
die u tijdens de wandeling kan bekijken. Ook architecturaal en qua
symboliek, toont het kerkhof je verschillende modetrends en duidelijke
verschillen tussen de graven van de ‘grote families’ van weleer en die van
de ‘gewone mensen’.
Gids: Koen Vandommele.
• donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni
• 19 uur
• duur: 1,5 à 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: kerkhof Sint-Pieter, Emelgemsplein 3, 8870 Izegem.
Inschrijven: verplicht bij Cultuurdienst Izegem, Korenmarkt 10, 8870
Izegem, of via cultuurdienst@izegem.be.
Informatie: www.izegem.be.

Stedelijke begraafplaats Menen
rondleiding
Gids: Yves Dupont/Guy Desloovere.
• zaterdag 26 mei en vrijdag 1 juni
• 14 uur
• duur: 3 uur
• prijs: gratis
Startplaats: stedelijke begraafplaats, Ieperstraat, 8930 Menen.
Inschrijven: verplicht, vanaf maandag 2 mei via toerisme@menen.be of
op 056 53 23 63.
Informatie: toerisme Menen.

Duitse militaire begraafplaats Menenwald
rondleiding
Gids: Yves Dupont (reserve Guy Desloovere).
• zondag 3 juni
• 14 uur
• duur: 2 uur
• prijs: gratis
Startplaats: Duitse militaire begraafplaats Menenwald, Groenestraat,
8930 Menen.
Inschrijven: verplicht, vanaf maandag 2 mei via toerisme@menen.be of
op 056 53 23 63.
Informatie: toerisme Menen.

Foto: Stedelijke begraafplaats Menen

Oudenburg
Kerkhof Ettelgem
Gids: Jean Luc Meulemeester en Peter Velle.
• vrijdag 1 juni
• 19 uur
• prijs: gratis
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Startplaats: ingang kerkhof Ettelgem.
Inschrijven: verplicht, bij het Romeins Archeologisch Museum,
Marktstraat 25, Oudenburg, via ram@oudenburg.be of op 059 56 84 00.
Informatie: Romeins Archeologisch Museum, Marktstraat 25, Oudenburg,
059 56 84 00, ram@oudenburg.be.

Roeselare
rondleiding en toneel
Waarom start een wandeling naar de oude stedelijke begraafplaats op
het Polenplein? En waarom volgde de rouwstoet een parcours langs de
nieuwmarkt? Waarom is de hof rond de Sint-Michielskerk verdwenen
en waarom telt onze oude begraafplaats vier toegangspoorten? Heeft
dit te maken met ‘de vier uitersten van de mens’: de dood, het oordeel,
de hel en de hemelse glorie? En waarom vinden we Sint-Michiel, de
schutspatroon van onze stad, ook op de begraafplaats terug? Na een
antwoord op al deze vragen volgt een toneelopvoering en nadien wordt
een drankje aangeboden.
Gids: Ludo Kindt, toneelopvoering: Kinky & Co.
• zaterdag 26 mei
• 18 uur (groep 1) en 20 uur (groep 2)
• duur: 2,5 à 3 uur
• prijs: € 2
• zaterdag 2 juni
• 17.30 uur (groep 1) en 19.30 uur (groep 2)
• duur: 3 uur (bij het vallen van de avond keren we terug naar de SintMichielskerk, voor de officiële inhuldiging van de gerenoveerde toren
ter gelegenheid van de Dag van de Open Kerken)
• prijs: € 2
Startplaats: aan de ingang van het Wielermuseum, Polenplein 15,
Roeselare.
Inschrijven: vooraf inschrijven en € 2 betalen verplicht bij de Dienst
Toerisme, Ooststraat 35, Roeselare, 051 26 96 00, toerisme@roeselare.be.
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Foto: Oude stedelijke begraafplaats Roeselare

Oude stedelijke begraafplaats

Maximum 25 personen per groep.
Informatie: Dienst Cultuur, Zuidstraat 3, Roeselare, 051 26 24 04, cultuur@
roeselare.be, www.roeselare.be.

vlakte. Deze aanpak werd door de nabestaanden goed onthaald, een
motivatie om ook voor de kleinere begraafplaatsen een ontwerp uit
te werken. Dat nieuwe geslaagde ontwerp, waarin alle mogelijkheden
van grafrust vervat zitten, werd voor het eerst gerealiseerd in Beveren.
Intussen wordt het ook aangelegd op de begraafplaatsen in de andere
deelgemeenten. Verder komt ook het groenbeheer op deze begraafplaats
aan bod.
Gids: reductieambtenaar Griet Buyse (groendienst stad Roeselare).
• donderdag 31 mei
• 14 uur
• duur: 1 à 1,5 uur
• prijs: € 1
Startplaats: aan de ingang van de begraafplaats, Henri Jonckheerestraat
4, Roeselare (Beveren).
Inschrijven: vooraf inschrijven en € 1 betalen verplicht, bij de Dienst
Toerisme, Ooststraat 35, Roeselare, 051 26 96 00, toerisme@roeselare.be.
Maximum 25 personen per groep.
Informatie: Dienst Cultuur, Zuidstraat 3, Roeselare, 051 26 24 04, cultuur@
roeselare.be, www.roeselare.be.

Oude stedelijke begraafplaats
rondleiding
De oude stedelijke begraafplaats van Roeselare, tussen de Groenestraat
en de Blekerijstraat, is een waardevol stukje groen en erfgoed in
het stadscentrum. Het ‘campo sancto’ of het oudste gedeelte is een
verzameling van historische grafmonumenten: enerzijds vanwege de
uitstraling van vele monumenten en grafkapellen, anderzijds door de
historisch belangrijke figuren die er begraven liggen. Acht historische
graven werden in 2011 in opdracht van de stad gerestaureerd en worden
tijdens deze rondleiding belicht.
Gids: Johan Vermeulen.
• woensdag 30 mei
• 19 uur
• duur: 1 à 1,5 uur
• prijs: € 1
Startplaats: aan de ingang van de begraafplaats, Blekerijstraat 50.
Inschrijven: vooraf inschrijven en € 1 betalen verplicht bij de Dienst
Toerisme, Ooststraat 35, Roeselare, 051 26 96 00, toerisme@roeselare.be.
Maximum 25 personen per groep.
Informatie: Dienst Cultuur, Zuidstraat 3, Roeselare, 051 26 24 04, cultuur@
roeselare.be, www.roeselare.be.

Begraafplaats Onze-Lieve-Vrouw
van Barmhartigheid Zilverberg
rondleiding
Sinds 2008 worden vijf van de zeven begraafplaatsen in Roeselare
alternatief onderhouden door sociale tewerkstelling. Zo ook de
begraafplaats Zilverberg. Om een mooier en rustgevend beeld te
creëren, wordt blote grond gemeden: waar graven weggenomen
worden, wordt de vrijgekomen grond met gras ingezaaid of met vaste
planten aangeplant. De begraafplaats Zilverberg werd ook uitgekozen
als proefzone in het kader van de omvorming van het urnenveld. Het
aanplanten van sedum moet de steriele sfeer van de aanwezige keien
breken. Het esthetisch aspect is een heel belangrijke pijler om de
beheerkeuze aanvaardbaar te maken bij het publiek. Het aanplanten van
duizenden bloembollen was dan ook een logische stap in dit verhaal. De
begraafplaats Zilverberg is visueel opgesplitst in twee delen: een oud

Begraafplaats van Beveren
rondleiding
Tot voor enkele jaren werd er op de begraafplaatsen weinig aandacht
besteed aan het deel waar kinderen begraven werden. Op de oude
stedelijke begraafplaats werden kinderen zelfs begraven in alle
overgebleven hoekjes die beschikbaar waren. In 2009 werd het
kinderpark van de nieuwe begraafplaats aangepakt. Er werden geschikte
planten geselecteerd, die rust en geborgenheid brengen. Vóór de
heraanleg was de kinderbegraafplaats niet meer dan een grote grijze
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gedeelte aangelegd omstreeks 1939 en een recent
gedeelte uit 2000. De reductieambtenaar geeft
toelichting bij de ondernomen acties, toont wat werkt
en wat ook thuis kan toegepast worden.
Gids: reductieambtenaar Griet Buyse (groendienst
stad Roeselare).
• vrijdag 1 juni
• 14 uur
• duur: 1 à 1,5 uur
• prijs: € 1
Startplaats: aan de ingang van de begraafplaats,
Karabiniersstraat 52.
Inschrijven: vooraf inschrijven en € 1 betalen verplicht,
bij de Dienst Toerisme, Ooststraat 35, Roeselare,
051 26 96 00, toerisme@roeselare.be. Maximum 25
personen per groep.
Informatie: Dienst Cultuur, Zuidstraat 3, Roeselare, 051
26 24 04, cultuur@roeselare.be, www.roeselare.be.

Tentoonstelling bidprentjes in Roeselare
Vorig jaar kwam Stad Roeselare, dankzij een schenking van Willem Depla, een fervent verzamelaar,
in het bezit van zo’n 200.000 bidprentjes. De selectie getoonde bidprentjes springt in het oog
omwille van de iconografie, vormgeving, inhoud of de overledene. Een speciale reeks in de
tentoonstelling zijn de 19de-eeuwse lithobidprenten van de Gentenaar Florimond Van Loo.
Ook komen er enkele bijzondere verhalen rond
bidprentjes aan bod zoals het rouwzantje dat
soldaat Aloïs Pollet meenam vanop een schouw
in een Rumbeekse woning tijdens de bevrijding
in oktober 1918.

van maandag 21 mei
tot en met vrijdag 8 juni
• in de leeszaal van het stadsarchief,
botermarkt 3:

Vleteren
Begraafplaats Woesten
rondleiding
Na een uiteenzetting van het gebruik van de website
www.begraafplaatsenvleteren.be wordt de opgedane
kennis getoetst aan de realiteit op het kerkhof zelf.
Gids: Ingeborg Sohier.
• zondag 27 mei
• 15 uur en 16 uur
• duur: 1 uur
• prijs: gratis
Startplaats: Kerk van Woesten.
Inschrijven: niet verplicht.
Informatie: Dienst Cultuur Vleteren.
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maandag: 9 - 12 uur en 13 - 18 uur
woensdag: 9 - 12 uur en 13 -17 uur

• in de albrecht rodenbachbibliotheek,
arme klarenstraat 75:

maandag tot donderdag: 13.30 - 19.30 uur
vrijdag: 13.30 - 19 uur
zaterdag: 9 - 12 uur en 13.30 - 16.30 uur
zondag: 9 - 12 uur

prijs: gratis
informatie: Dienst Cultuur, Zuidstraat 3,
Roeselare, 051 26 24 04, cultuur@roeselare.be,
www.roeselare.be

