UITNODIGING ONTHULLING PANEEL & LEZING
ALGEMENE BEGRAAFPLAATS BERKENHOVE
Informatiepaneel en lezing over
Algemene begraafplaats Berkenhove
De Algemene begraafplaats Berkenhove werd in 1922 aangelegd
op de oude Aaltense es, aan een van de historische uitvalswegen
van Aalten. De begraafplaats is in de loop der tijd uitgebreid.
Opvallend aan de begraafplaats is de rijke beplanting, waardoor
de inrichting een romantische en parkachtige uitstraling heeft.
Het informatiepaneel belicht de historie van de begraafplaats en
een aantal bijzondere elementen. Het paneel is voorzien van een
kaart, waaruit de ontwikkeling van de begraafplaats valt af te lezen.
Tijdens zijn lezing op 2 juni plaatst de heer Cappers de Algemene
begraafplaats Berkenhove in de bredere context van de funeraire
cultuur in Nederland.
Wim Cappers
De heer Cappers bestudeert sinds 1981 de geschiedenis van
de dood in Nederland. Zijn interesse richt zich op alle aspecten
van de funeraire cultuur: het sterven, de uitvaart, het kerkhof,
de begraafplaats, het cremeren en het rouwen. Op 1 november
2012 promoveerde de heer Cappers aan de Vrije Universiteit
in Amsterdam op het proefschrift ‘Aan deze zijde van de dood.
Funeraire componenten van seculariserende cultuurlandschappen
in Nederland 1576-2010’. In dit boek beschrijft hij hoe de houding
tegenover de dood in Nederland sinds het eind van de zestiende
eeuw is verwereldlijkt. De heer Cappers is als hoofdredacteur
verbonden aan Terebinth, tijdschrift voor Funeraire Cultuur.
Informatie over de heer Cappers kunt u lezen op www.wimcappers.nl
Week van de begraafplaats
Van 28 mei tot en met zondag 5 juni 2016 wordt voor de derde
keer de ‘Week van de begraafplaats’ gehouden. Het thema van
deze week is ‘Verborgen tuinen van Nederland’. Vanwege zijn
parkachtige opzet sluit de Algemene begraafplaats Berkenhove
hier goed bij aan. Meer informatie over de activiteiten, die in de
landelijk georganiseerde week worden gehouden, kunt u vinden
op www.weekvandebegraafplaats.nl
Langs de graven
De historische begraafplaatsen in Aalten, Bredevoort en Dinxperlo
worden onder de aandacht gebracht in het fietsrouteboekje
‘Langs de graven in de gemeente Aalten’. Tijdens de ‘Week van
de begraafplaats’ is het fietsrouteboekje met korting verkrijgbaar
bij de VVV’s in de gemeente Aalten.

Data & locatie
Donderdag 2 juni 2016
Uitvaartcentrum GUV Berkenhove
Romienendiek 2A, 7122 PA Aalten

Programma
19.30 uur
Ontvangst met koffie en thee in het
uitvaartcentrum.
19.45 uur
Woord van welkom door wethouder
T.M.M. Kok.
20.00 uur
Onthulling informatiepaneel door
T.M.M. Kok en B. van Asselt, algemeen
directeur GUV Berkenhove.
20.15 uur
Lezing door Wim Cappers, deskundige
op het gebied van het funerair erfgoed.
21.00 uur
Afsluiting met een hapje en een drankje.

Aanmelden
In verband met de organisatie van de
activiteit, verzoeken wij u om aan te
geven of u bij de onthulling en lezing
aanwezig bent. U kunt dit mailen naar
i.oonk@aalten.nl. Ook vragen kunt u
mailen naar Ingrid Oonk, of bellen met
(0543) 49 33 33. Deelname aan de
bijeenkomst is kosteloos.

