
ORGANISATIE: Steenhouwerij Eijgelaar, Afscheidshuys Kramer, 

RK Begraafplaatsen, Hoogenberg Wegerif natuursteen, Monuta Apeldoorn, 

Gemeente Apeldoorn en Rouwcentrum Rouwenhorst.

Week van de
BEGRAAFPLAATS
26 MEI - 3 JUNI 2018

Een rustplaats 
om te gedenken

DINSDAG 29 MEI 2018

 Begraafplaats Wenum Wiesel 
Ramsbrugweg 10, Wenum  
Aanvang 18.30 uur, rondleiding om 19.00 uur 

�RK Begraafplaats  
Oude Beekbergerweg 159, Apeldoorn  
Tussen 10.00 en 12.00 uur

WOENSDAG 30 MEI 2018

�Begraafplaats Soerenseweg 
Soerenseweg 71, Apeldoorn 
Aanvang 18.30 uur, rondleiding om 19.00 uur

DONDERDAG 31 MEI 2018

�Begraafplaats Beekbergen 
Koningsweg 20, Beekbergen 
Aanvang 18.30 uur, rondleiding om 19.00 uur

�RK Begraafplaats 
Arnhemseweg 52, Apeldoorn 
Tussen 10.00 en 12.00 uur

VRIJDAG 1 JUNI 2018

�Begraafplaats Heidehof 
Engelanderholt 97, Ugchelen (via P2)�
Tussen 16.00 en 20.00 uur.  
Rondleidingen om 16.30 en 19.00 uur

�RK Begraafplaats 
Haagwinde 91, Apeldoorn 
Tussen 10.00 en 12.00 uur

VRIJDAGMIDDAG 
1 JUNI GROTE 

UITVAARTMARKT
HEIDEHOF

 RONDLEIDINGEN
Tijdens de Week van de Begraafplaats worden er in de gemeente Apeldoorn om 
19.00 uur rondleidingen gegeven op diverse begraafplaatsen. Het thema van deze 
editie is tussen Kunst en Kist. Dit kunnen beeldhouwwerken of objecten zijn, maar het 
thema kunst is veel breder. Het thema omvat ook muziek, literatuur, architectuur, 
foto/video en beeldende kunst. Tijdens de rondleidingen geven wij u graag informatie 
over wat de mogelijkheden zijn op de desbetreffende begraafplaatsen.

�Voor alle rondleidingen geldt dat u om 18.30 uur aanwezig dient te zijn op de  
begraafplaats van uw keuze, waar u wordt ontvangen met een kopje koffie  
of thee. Na de rondleidingen is er gelegenheid tot napraten met een hapje en  
een drankje.

�Op de vrijdag organiseren we, naast de rondleidingen, tussen 16.00 en  
20.00 uur een uitvaartmarkt in en rondom het Paviljoen op de begraafplaats  
Heidehof. Hier zullen diverse leveranciers u informeren over de vele  
mogelijkheden rondom uw uitvaartwensen. Tevens zal er door de wethouder  
een monument bij de Anne Frankboom worden onthuld.

�Op de RK begraafplaatsen zullen de rondleidingen zijn tussen 10.00 en 12.00 uur.

Kijk op www.weekvandebegraafplaats.nl of op onze 
facebookpagina: www.facebook.com/weekvdbegraafplaats/


