
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

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 begraafplaatsen uit

meer dan 20 Europese landen bij deze 
organisatie aangesloten.

In 2013 wordt deze week voor de elfde
maal georganiseerd, van vrijdag 24 mei tot 
zondag 2 juni. Voor Brussel en Vlaanderen 
sloegen de twee funeraire verenigingen 

Epitaaf vzw en vzw Grafzerkje de 
handen in mekaar om dit 
programma aan te bieden.
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Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest
Brussel
Museum voor Grafkunst, Laken
Studiedag
In het kader van de Week van de Begraafplaatsen organiseert de vzw Epi-
taaf op vrijdag 31 mei een studiedag over het Beheer van begraafplaatsen 
en kerkhoven. Deze studiedag heeft als doel een overzicht te bieden van 
het beleid omtrent funerair erfgoed in de drie gewesten. Enkele cases be-
lichten lokalen initiatieven in Brussel en Vlaanderen. Er zal worden nagegaan 
welke instrumenten de verantwoordelijke gewesten, bevoegd voor onroe-
rend erfgoed, al of niet ter beschikking stellen betreffende het beheer van 
begraafplaatsen en kerkhoven ten behoeve van inventarisatie, bescherming, 
conservatie, restauratie, beveiliging, enz.
De doelgroep voor deze studiedag ligt bij de beleidsmensen op gewestelijk 
en lokaal niveau alsook onderzoekers en vrijwilligers begaan met funerair 
erfgoed. Een gedetailleerd programma van deze studiedag is te vinden op 
http://www.epitaaf.org/actueel.html.

 z vrijdag 31 mei
 z 9 uur tot 16 uur
 ~ prijs: € 30 inclusief broodjeslunch, € 24 voor leden van Epitaaf vzw

Waar: Museum voor Grafkunst, Onze-Lieve-Vrouwvoorplein 16, 1020 
Laken (Brussel).
Inschrijven: verplicht via info@epitaaf.org. Daarna kan u het verschuldigde 
bedrag overschrijven op rekening BE20 0682 0392 6056 (BIC:GKCCBEBB), 
met de mededeling “Studiedag 31 mei 2013” en de namen van de deelne-
mers. De plaatsen voor deze studiedag zijn beperkt (maximum 40 deelne-
mers). 
Informatie: info@epitaaf.org.
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sint-Gillis
Sint-Gillis
Rondleiding
De begraafplaats van Sint-Gillis strekt zich uit over een heuvelachtig terrein, 
waar je een prachtig zicht hebt over de wijde omgeving. Verspreid over 
het kerkhof liggen een aantal markante figuren als architect Paul Hamesse, 
atleet Victor Boin of beeldhouwers als Juliaan Dillens en Jef Lambeaux. Vlak 
naast de begraafplaats bevindt zich het crematorium van Ukkel, gebouwd 
lang vóór er in België mocht gecremeerd worden en waar een tijdlang 
huisvuil werd verbrand... Stof genoeg voor een interessante wandeling.
Gids: Lutgart De Boever.

 z zaterdag 25 mei
 z 10 uur
 ~ prijs: € 5

Startplaats: ingang begraafplaats, Stillelaan, 1180 Brussel.
Inschrijven: op 0493 50 40 60 of via info@klarelijn.be.

sint-Joost-ten-node
Sint-Joost-ten-Node
Rondleiding
De oprichter van de Brusselse Intercommunale Watermaatschappij vond 
hier een laatste rustplaats. En dat kan ook gezegd worden van verschillende 
leden van de juweliersdynastie Wolfers, van Guillaume Charlier (bekend 
van het gelijknamige museum), van een oprichter van de “Pourquoi Pas?”, 
van biedermeierschilder Madou en van één van de founding fathers van 
onze natie: Charles Rogier.

 z zaterdag 1 juni
 z 10.30 uur
 ~ prijs: € 5

Startplaats: ingang begraafplaats, Henri Choméstraat, 1030 Brussel.
Inschrijven: op 0493 50 40 60 of via info@klarelijn.be. 
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Vlaanderen: 
Provincie Antwerpen
Antwerpen - HoBoken
Schoonselhof
Rondleiding
Gids: Jacques Buermans, vzw Grafzerkje.
Organisatie: vzw Grafzerkje.

 z zaterdag 25 mei en zondag 2 juni
 z 13.15 uur
 ~ duur: 2.45 uur
 ~ prijs: € 5 per persoon, € 4 per persoon op vertoon van uw A-kaart,
€ 3 per persoon voor leden van vzw Grafzerkje

Startplaats: hoofdingang begraafplaats Schoonselhof, kruispunt Krijgsbaan/
Sint-Bernardsesteenweg, 2660 Hoboken.
Inschrijven: verplicht, bij Jacques Buermans, vzw Grafzerkje op 03 829 16 03 
of via jacques.buermans@scarlet.be.

Antwerpen - wilriJk
Legrellezaal
Voordracht
“Schoonselhof komt naar u toe!” in de Legrellezaal, kasteel Steytelinck 
(1ste verdieping), Sint-Bavostraat 20, 2610 Wilrijk.
Spreker: Jacques Buermans, vzw Grafzerkje.
Organisatie: vzw Grafzerkje, vzw Wilrica.

 z vrijdag 24 mei
 z 20 uur
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 ~ duur: 2 uur
 ~ prijs: gratis

Inschrijven: verplicht, bij Jacques Buermans, vzw Grafzerkje op 03 829 16 03 
of via jacques.buermans@scarlet.be.

Geel
Sint-Dimpna
Rondleiding
Het traject van de wandeling: praalgraf de Merode en het graf van Van 
Cauwegom in de Sint-Dimpnakerk, kerkhof rond Sint-Dimpnakerk, Sint-
Dimpnakapel Groenenheuvel, militair kerkhof.
Gids: Geelse Gidsenbond.

 z zondag 26 mei
 z 14 uur
 ~ duur: 2 uur
 ~ prijs: gratis

Startplaats: Sint-Dimpnakerk, Sint-Dimpnaplein, Geel.
Inschrijven: neen.
Informatie: www.geel.be.

Sint-Dimpna
Rondleiding
Grafstenen in de kerk en de gebruikte steensoorten.
Gids: Geelse Gidsenbond.

 z zaterdag 1 en zondag 2 juni
 z 15 uur en 17 uur
 ~ duur: 1 uur
 ~ prijs: gratis

Startplaats: Sint-Dimpnakerk, Sint-Dimpnaplein, Geel.
Inschrijven: neen.
Informatie: www.geel.be.

Sint-Lambertus
Rondleiding
Graven in en rond de Sint-Lambertuskerk.
Gids: Geelse Gidsenbond.

 z zaterdag 1 en zondag 2 juni
 z 14 uur en 16 uur
 ~ duur: 1 uur
 ~ prijs: gratis

Startplaats: Sint-Lambertuskerk, Bel, Geel.
Inschrijven: neen.
Informatie: www.geel.be.

MecHelen
Begraafplaats Mechelen
Rondleiding
Mechelen wil het belang van het behoud van het funerair erfgoed bena-
drukken door de belangrijkheid van de begraafplaatsen te belichten. Vanuit 
cultureel-historisch oogpunt vertellen de grafteksten, graftekens en de sym-
boliek 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.

 z zondag 26 mei en 2 juni
 z 14 uur
 ~ duur: 3 uur
 ~ prijs: € 10

Startplaats: hoofdingang van de begraafplaats aan de Ziekebeemdenstraat, 
ter hoogte van de Kerkhoflei.
Inschrijven: verplicht vóór 19 mei, bij dienst Begraafplaatsen, Ziekebeem-
denstraat 4, 2800 Mechelen, op 015 20 13 60 of via weekvandebegraaf-
plaatsen@mechelen.be. De inschrijving is pas geldig bij ontvangst van de 
betaling op rekeningnummer BE 04 0910 1843 0231 (betalen vóór 19 mei).
Informatie: op 015 20 13 60 of via weekvandebegraafplaatsen@mechelen.be.
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MerksplAs
Landlopersbegraafplaats
Rondleiding
Gids: Gidsengroep Merksplas.

 z zondag 9 juni
 z 14 uur
 ~ duur: 2 uur
 ~ prijs: € 2 per persoon

Startplaats: Landloperskapel, Kapelstraat, Merksplas.
Inschrijven: niet nodig.

sint-kAteliJne-wAver
Sint-Katelijne-Waver (centrum)
Rondleiding
Gegidste wandeling met uitleg over het merkwaardige poortgebouw en de 
begraafplaats.
Gids: Tamara Ingels.

 z donderdag 30 mei
 z 19 uur
 ~ duur: 2 uur
 ~ prijs: gratis

Startplaats: ingang poortgebouw Zonstraat (zijstraat Stationsstraat), 2860 
Sint-Katelijne-Waver.
Inschrijven: niet verplicht.
Informatie: bij Eddy Van Leuven van de cultuurdienst van het gemeentebe-
stuur op 015 30 50 30 of via eddy.van.leuven@skw.be.

wuustwezel
Begraafplaats 
van de zusters Franciscanessen

Rondleiding
Gids: verschillende gidsen.

 z zondag 2 juni
 z 13.30 uur
 ~ duur: 2 uur
 ~ prijs: € 2 per persoon, kinderen tot 12 jaar gratis

Startplaats: ingang van het kloosterdomein, Bredabaan 743, Wuustwezel.
Inschrijven: bij toerisme Wuustwezel op 03 690 46 40 of via toerisme@
wuustwezel.be.
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Provincie 
Oost-Vlaanderen
Gent
Campo Santo Mariakerke
Rondleiding
Gids: An Hernalsteen.

 z dinsdag 28 mei
 z 10.30 uur
 ~ duur: 2 uur
 ~ prijs: gratis

Inschrijven: verplicht, vanaf 3 mei, bij Gentinfo op 09 210 10 10. Per rond-
leiding kunnen er zich maximaal 25 deelnemers inschrijven.
Startplaats: Campo Santo Mariakerke, Mariakerkeplein 2, 9030 Mariakerke.
Informatie: dienst Burgerzaken, afdeling Begraafplaatsen, Palinghuizen 143, 
9000 Gent, op 09 216 79 20 of via begraafplaatsen@gent.be.

Campo Santo Sint-Amandsberg
Rondleiding
Gids: An Hernalsteen.

 z maandag 27 mei en zaterdag 1 juni
 z 10.30 uur

en
 z woensdag 29 mei
 z 14.30 uur
 ~ duur: 2 uur
 ~ prijs: gratis

Inschrijven: verplicht, vanaf 3 mei, bij Gentinfo op 09 210 10 10. Per rond-
leiding kunnen er zich maximaal 25 deelnemers inschrijven.
Startplaats: Campo Santo, Visitatiestraat, 9040 Sint-Amandsberg. Afspraak 
op de parking voor de kerk.

Er kan nu al ingeschreven 
worden voor een rondleiding 

tijdens de Gentse Feesten op 

zaterdag 20 juli op de Westerbe-

graafplaats (beschermd gedeelte) om 

10.30 uur en op Campo Santo (Sint-

Amandsberg) om 14.30 uur, op

begraafplaatsen@gent.be of 
09 216 79 20.
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Informatie: dienst Burgerzaken, afdeling Begraafplaat-
sen, Palinghuizen 143, 9000 Gent, op 09 216 79 20 of 
via begraafplaatsen@gent.be.

Campo Santo Sint-Amandsberg
Themawandeling “markante vrouwen”
Gids: An Hernalsteen.

 z zondag 2 juni
 z 14.30 uur
 ~ duur: 2 uur
 ~ prijs: gratis

Startplaats: Campo Santo, Visitatiestraat, 9040 Sint-Amandsberg. Afspraak 
op de parking voor de kerk.
Inschrijven: verplicht, vanaf 3 mei, bij Gentinfo op 09 210 10 10. Per rond-
leiding kunnen er zich maximaal 25 deelnemers inschrijven.
Informatie: dienst Burgerzaken, afdeling Begraafplaatsen, Palinghuizen 143, 
9000 Gent, op 09 216 79 20 of via begraafplaatsen@gent.be.

Gentbrugge
Rondleiding
Gids: An Hernalsteen.

 z zaterdag 1 juni
 z 14.30 uur
 ~ duur: 2 uur
 ~ prijs: gratis

Startplaats: begraafplaats Gentbrugge, Gentbruggeplein 9, 9050 Gent-
brugge.
Inschrijven: verplicht, vanaf 3 mei, bij Gentinfo op 09 210 10 10. Per rond-
leiding kunnen er zich maximaal 25 deelnemers inschrijven.
Informatie: dienst Burgerzaken, afdeling Begraafplaatsen, Palinghuizen 143, 
9000 Gent, op 09 216 79 20 of via begraafplaatsen@gent.be.
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Westerbegraafplaats 
(beschermd gedeelte)
Rondleiding
Gids: An Hernalsteen.

 z woensdag 29 mei en vrijdag 31 mei
 z 10.30 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 rond-
leiding kunnen er zich maximaal 25 deelnemers inschrijven.
Informatie: dienst Burgerzaken, afdeling Begraafplaatsen, Palinghuizen 143, 
9000 Gent, op 09 216 79 20 of via begraafplaatsen@gent.be.

Westerbegraafplaats 
(beschermd gedeelte)
Themawandeling “markante vrouwen”
Gids: An Hernalsteen.

 z zondag 2 juni
 z 10.30 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 rond-
leiding kunnen er zich maximaal 25 deelnemers inschrijven.
Informatie: dienst Burgerzaken, afdeling Begraafplaatsen, Palinghuizen 143, 
9000 Gent, op 09 216 79 20 of via begraafplaatsen@gent.be.

Zuiderbegraafplaats
Rondleiding
Gids: An Hernalsteen.

 z donderdag 30 mei
 z 10.30 uur
 ~ duur: 2 uur
 ~ prijs: gratis
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Provincie 
Vlaams-Brabant
Meensel – kiezeGeM (tielt-winGe)
Erekerkhof WO II
Rondleiding op het erekerkhof, Heibosstraat, 3391 Meensel-Kiezegem 
(naast parochiekerk).
Gids: lid van het herdenkingscomité augustus ‘44.

 z 25 mei tot 2 juni, na afspraak
 z na afspraak
 ~ duur: 2 uur
 ~ prijs: gratis

Startplaats: infocentrum WO II, Kapellekensweg 30a, 3391 Meensel-Kieze-
gem (Tielt-Winge).
Inschrijven: telefonisch bij Jozef Lemmens op 016 63 36 11.
Informatie: www.heca1944.be.

Startplaats: ingang begraafplaats Ottergemsesteenweg 254, Gent.
Inschrijven: verplicht, vanaf 3 mei, bij Gentinfo op 09 210 10 10. Per rond-
leiding kunnen er zich maximaal 25 deelnemers inschrijven.
Informatie: dienst Burgerzaken, afdeling Begraafplaatsen, Palinghuizen 143, 
9000 Gent, op 09 216 79 20 of via begraafplaatsen@gent.be.

Melle

Oud kerkhof aan de Sint-Martinuskerk 
en gemeentelijke begraafplaats Melle
Rondleiding
Rondleiding met aandacht voor grafmonumenten van bovenlokaal belang 
en de rouwborden (obiits) die zich nog in de Sint-Martinuskerk bevinden.
Gids: Jan Olsen.

 z zaterdag 25 mei
 z 14.30 uur
 ~ duur: 2 uur
 ~ prijs: gratis

Startplaats: portaal van de Sint-Martinuskerk, Dorpsplein, 9090 Melle.
Inschrijven: neen.
Informatie: op 09 252 26 47 of via museum.melle@skynet.be.
Organisatie: Heemkundige Vereniging De Gonde.

MerelBeke
Kerk en begraafplaats Schelderode

 z zondag 2 juni
 z 11 uur, 14 uur en 15 uur
 ~ prijs: gratis

Startplaats: kerk Schelderode.
Inschrijven: neen.
Informatie: dienst Erfgoedprogrammatie op 09 210 32 92 of via 
erfgoed@merelbeke.gov.be.
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Provincie 
West-Vlaanderen
AlverinGeM
Kerkhof rond de Sint-Audomaruskerk
Lezing
“De historiek en de eigenheid van zowel de kerk en het kerkhof van Alve-
ringem”. Lezing door Anne-Mie Havermans die het historisch onderzoek 
uitvoerde en een uitvoerige inventaris opmaakte, en door Hans Druant, 
landschapsarchitect bij Buro voor Vrije Ruimte.
Gids: Anne Mie Havermans.

 z woensdag 29 mei
 z 19.30 uur
 ~ duur: 2 uur
 ~ prijs: gratis

Startplaats: kerk Sint-Audomaruskerk, Dorp in Alveringem.
Inschrijven: niet verplicht.
Info: dienst Toerisme en Cultuur, Sint-Rijkersstraat 19, Alveringem, op 058 
28 88 81 of via toerisme.cultuur@alveringem.be en www.alveringem.be.

Kerkhof rond de Sint-Audomaruskerk
Rondleiding
Met infopanelen, een brochure en een QR-code wordt de Sint-Audoma-
ruskerk en het bijhorende kerkhof volop in de kijker geplaatst. Bovendien 
worden de opmerkelijke kenmerken van kerk en kerkhof met enthousi-
asme toegelicht tijdens een rondleiding.
Gids: Anne Mie Havermans, kunsthistorica, die het onderzoek uitvoerde.

 z zondag 2 juni
 z 10.30 uur en 14 uur
 ~ duur: 2 uur
 ~ prijs: gratis

Startplaats: kerk Sint-Audomaruskerk, Dorp in Alveringem.
Inschrijven: is aanbevolen, maar niet verplicht.
Info: dienst Toerisme en Cultuur, Sint-Rijkersstraat 19, Alveringem, op 058 
28 88 81 of via toerisme.cultuur@alveringem.be en www.alveringem.be.
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BlAnkenBerGe
Stadsbibliotheek
Voordracht
“De dood in kinderschoenen”. In deze lezing staat mevrouw Anne-Flor 
Vanmeenen stil bij de vormgeving van kindergrafjes, symboliek, grafschrif-
ten, portrettradities, rituelen... Kindergraven vormen namelijk binnen het 
funerair erfgoed een specifiek verhaal met eigen gevoeligheden, taboes en 
gebruiken. Hoe gingen mensen vroeger om met het verlies van een kind? 
Hoe zijn de tradities nu? Hoe krijgt dit vorm in de graven? Tijdens deze 
lezing zal mevrouw Vanmeenen een voorzichtige poging wagen om een ver-
waarloosd stukje erfgoed en een beladen onderwerp onder de aandacht te 
brengen.

 z woensdag 29 mei
 z 20 uur
 ~ duur: 1.30 uur
 ~ prijs: gratis

Waar: stadsbibliotheek, Onderwijsstraat 17, 8370 Blankenberge.
Inschrijven: verplicht, op 050 43 20 43 of via cultuur@blankenberge.be 
(uiterlijk tegen dinsdag 28 mei).
Informatie: http://cultuur.blankenberge.be.

Stedelijke Begraafplaats 
Scharebrugstraat
Rondleiding
Op deze funeraire wandeling wordt stilgestaan bij de grafmonumenten van 
10 bekende inwoners.
Gids: gediplomeerde stadsgids.

 z zaterdag 25 en zondag 26 mei
 z 14.30 uur
 ~ duur: 1.30 uur
 ~ prijs: gratis

Startplaats: ingang Stedelijke Begraafplaats Scharebrugstraat.
Inschrijven: neen.
Informatie: http://cultuur.blankenberge.be.

Nieuw!
Uitgegeven ter gelegenheid van de Week van de Europese Begraafplaatsen en Open Kerkendag:

Kerk en kerkhof van Alveringem,
een kerk te midden van

een funeraire wereld in beweging

Anne Mie Havermans

De brochure over de kerk en het kerkhof van Alveringem brengt na een korte 
historiek van het dorp een diepgaande bespreking van de kerk, het kerkhof en 
de toekomstplannen. De basis vormt het reeds gepresenteerde onderzoek van 
het kerkhof en de databank met de inventarisatiegegevens. In de kerk is ook 

bijzonder interessant funerair erfgoed te vinden. Dit heeft een duidelijke link met 
het funerair erfgoed op het kerkhof. Er zal, met het oog op de herdenkingen 
van ‘14-’18, ook aandacht gaan naar het militair erfgoed. Dan wordt ook 

nog stilgestaan bij de uiterlijke kenmerken van de graftekens, zoals symboliek, 
materialen, type, stijl, ontwerpers en uitvoerders. Hieraan worden persoonlijke 

verhalen en iconografisch materiaal gelinkt (bidprentjes, portretfoto’s, foto’s van 
verenigingen, brouwers aan het werk enz.). In het verhaal zal veelvuldig gebruik 
worden gemaakt van hedendaags en historisch beeldmateriaal. Tot slot wordt de 

toekomstvisie gepresenteerd door de landschapsarchitect.

De brochure is verkrijgbaar vanaf 29 mei
bij de dienst Toerisme en Cultuur,

en in de kerk van Alveringem
tijdens de Week van de Europese Begraafplaatsen.

info:
dienst Toerisme en Cultuur, Sint-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem

058 28 88 81 – toerisme.cultuur@alveringem.be 
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BruGGe
Centrale Begraafplaats Brugge
Poëtische wandeling
“Danse macabre”. Bij valavond worden enkele gedichten voorgelezen bij 
welbepaalde graven van Brugse kunstenaars, politici, architecten, dichters. 
Een verrassende kennismaking met dit uniek patrimonium.

 z vrijdag 31 mei
 z 20 uur
 ~ prijs: gratis

Startplaats: poortgebouw Centrale Begraafplaats Brugge, Brugs Kerkhof-
straat, 8310 Brugge.
Inschrijven: verplicht inschrijven tussen 2 en 31 mei op 050 44 80 99 of via 
EuropeseWeekBegraafplaatsen@brugge.be.

tentoonstelling

Tot in het uur van onze dood. 
Funeraire rituelen en gebruiken
in Brugge door de tijden heen.

Met haar koperen grafplaten, haar grafkapellen, obiits, epitafen en 
wapenkabinetten is de Brugse Sint-Jacobskerk een ware schatkamer 
aan funerair erfgoed.  Het is dan ook het uitgelezen kader voor deze 
tentoonstelling. Wat gebeurt er bij een berechting, wie stond in voor de 

bekendmaking van een overlijden, dodenportretten in kloosters, 
begrafenissen bij arm en rijk, de brooduitdelingen, begraven in en 

buiten de kerk… Kortom, meer dan je denkt!

Sint-Jacobskerk, Sint-Jacobsplein, 8000 Brugge
24 mei tot en met 30 september 

10 tot 13 uur en 14 tot 18 uur
gratis toegang

organisatie: Musea Brugge, Consulent religieus erfgoed
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Fietstocht
Met de fiets worden de graven van kloosterlingen en andere geestelijken 
belicht. We verzamelen aan de Centrale Begraafplaats. Daar is een deel 

voorbehouden voor de tientallen kloosterorden en congregaties van de stad, 
elk met hun specifiek kruis. Een andere blikvanger in deze 12 ha grote 
dodentuin is de door Jean-Baptiste Bethune ontworpen neogotische kapel 
van de kanunniken met hun crypte. Vervolgens nemen we onze fiets en 
rijden naar de abdij van Steenbrugge waar we het kerkhof van de abdij 

bezoeken, met onder andere het graf van Dom Modest Van Assche. Vervolgens 
brengt de fiets ons naar de abdij van Zevenkerken met het verhaal van 

een Chinese premier die in 1927 zijn weg vond als monnik in de abdij van 
Zevenkerken. Een fietstocht met verrassende ontdekkingen.

Iedereen brengt zijn eigen fiets mee.

zaterdag 25 mei
woensdag 29 mei

zondag 2 juni
 14 uur 

GrAtis

Poortgebouw Centrale Begraafplaats Brugge
Brugs Kerkhofstraat

8310 Brugge

verplicht inschrijven
tussen 2 en 31 mei

op 050 44 80 99 of via
EuropeseWeekBegraafplaatsen@brugge.be
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 z zondag 26 mei
 z 14.30 uur

en
 z vrijdag 31 mei
 z 16 uur
 ~ duur: 1.30 uur
 ~ prijs: gratis

Startplaats: ingang begraafplaats.
Inschrijven: verplicht, bij dienst Toerisme Koksijde, op 058 51 29 10 of via 
toerisme@koksijde.be.
Info: www.koksijde.be.

Sint-Pieterskerkhof Koksijde-dorp
Rondleiding
Bij funerair erfgoed denkt men vaak aan troosteloze en ‘doodse’ kerkho-
ven. Maar niets is minder waar. Dit Sint-Pieterskerkhof heeft heel wat stof 
voor een boeiende wandeling. Elk graf vertelt het verhaal van de overle-
dene die er begraven ligt. Naast het kerkgebouw tronen verschillende ec-
lectische en neogotische grafmonumenten, die de evolutie van de grafkunst 
gedurende anderhalve eeuw duidelijk aantonen. We vinden enkele militaire 
ereperken waaronder één van de weinige Franse oorlogsrelicten in de om-
geving. Blikvanger op dit kerkhof is de grafheuvel of tumulus, omringd door 
een waterpartij en met een mijmerplek bovenop de heuvel.
Tenmidden van dit kerkhof kunnen we uiteraard niet naast de prachtige 
neogotische kerk kijken. Deze kerk heeft een uitzonderlijke geschiedenis. In 
1984 werd ze beschermd als monument en recent werden de oude muur-
schilderingen gerestaureerd. Deze moet u zeker gezien hebben.
Gids: erfgoedgids gemeente Koksijde.

 z zaterdag 25 mei en 1 juni
 z 14.30 uur

en
 z woensdag 29 mei
 z 16 uur
 ~ duur: 2 uur
 ~ prijs: gratis

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 gewoon-
ten en de zeden en je krijgt er ook uitleg over de talrijke bekende inwo-
ners die er begraven liggen.
Gids: Johan Dhaenens.

 z zaterdag 25 mei
 z 16 uur
 ~ duur: 2 uur
 ~ prijs: gratis

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

koksiJde
Coxyde Military Cemetery
Rondleiding
Het Coxyde Military Cemetery is de grootste Britse begraafplaats langs de 
Belgische kust. Het werd aangelegd in het duinengebied Dikke Hillen door 
de Franse troepen in 1917. Er liggen hier wel 1672 gesneuvelden uit beide 
wereldoorlogen. Coxyde Military Cemetery werd aangelegd naar een 
ontwerp van Sir Edwin Luytens.
Op de begraafplaats vinden we tevens de Stone of Remembrance en 
centraal achteraan de Cross of Sacrifice. De Britse militaire begraafplaats is 
sinds 22 januari 2009 als monument beschermd.
Gids: erfgoedgids gemeente Koksijde.
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Inschrijven: verplicht, bij dienst Toerisme Koksijde, op 058 51 29 10 of via 
toerisme@koksijde.be.
Startplaats: ingang Sint-Pieterskerk.
Info: www.koksijde.be.

Koksijde-dorp

Bezoek de Sint-Pieterskerk !
elke dag doorlopend open van 9 tot 18 uur

toegang gratis

De neogotische Sint-Pieterskerk en zijn voorganger de 
Simoenskapelle kenden een turbulente geschiedenis: ze 

veranderden verschillende malen van patronaat, van locatie, 
verzandden, werden geplunderd en zelfs als stallingen gebruikt!

De huidige Sint-Pieterskerk is het resultaat van de investeringen 
en ideeën van pastoor Petrus Fouqueur en zijn broer Louis die 

architect was. Zij zochten hun inspiratie bij de Franse 
gotische kathedralen en hun glasramen.

Vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw werden kleurrijke 
muurschilderingen aangebracht. Deze werden na het 

tweede Vaticaans Concilie met de versobering 
van de Kerk overschilderd.

De muurschilderingen werden de laatste jaren onderzocht, 
gedeeltelijk blootgelegd en gerestaureerd. Vandaag is de kerk in 

al zijn kleurenpracht hersteld. Beslist een omweg waard!

Menen
Militaire begraafplaatsen WO I
Busrit
Bustocht langsheen Militaire begraafplaatsen WO I aan de andere kant van 
het front en de landsgrens. Een verkenning langsheen de militaire begraaf-
plaatsen van Bousbeque (F.), Halluin (F.), Kezelberg, Moorsele en Duitse 
Militaire Begraafplaats Meenen Wald.
Gids: Yves Dupont, West-Vlaamse Gidsenkring Menen-Wevelgem.

 z zondag 2 juni
 z 14 uur
 ~ duur: 3 uur
 ~ prijs: € 3

Startplaats: dienst toerisme, Stadsmuseum ’t Schippershof, Rijselstraat 77, 
8930 Menen.
Inschrijven: verplicht vooraf bij dienst Toerisme Menen, Rijselstraat 77, 
8930 Menen. Er is een beperkt aantal plaatsen (maximum 30).
Informatie: op 056 53 23 63 of via toerisme@menen.be.
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Wallonië: 
Provincie Henegouwen
doornik
Noorderbegraafplaats
Rondleiding
De Noorderbegraafplaats van Doornik werd ingewijd op 27 november 
1784 door de parochies van de rechteroever van de Schelde, afhankelijk 
van het bisdom van Kamerrijk (Cambrai), als antwoord op het edict van 
Jozef II dat begraven uit de bewoonde kom wilde weren. Het oudste grafte-
ken dateert van 1840. De gereformeerde begraafplaats wordt door middel 
van een eigen ingang aangeduid.
Het (Franstalige) geleide bezoek aan deze begraafplaats, onder leiding 
van beheerder Jacky Legge, licht de hedendaagse interventie toe van de 
kunstenaar en typograaf Denis Meyers op het onthaalgebouw. Hij heeft de 
vier binnenmuren op een eigenwijze manier voorzien van namenlijsten van 
mensen die er begraven zijn.
Daarnaast gaat de aandacht naar de rijkelijk aangewende symboliek op de 
oudste graftekens. De heraldiek is aanwezig met onder meer de blazoenen 
van de families van de Kerckhove d’Hallebast, Olislagers, de le Vingne en 
Goblet. Grote industriëlen vonden hier hun laatste rustplaats (Peterinck, 
Pollet…), alsook officieren van het Napoleontisch leger.
Gidsen: Jacky Legge & Denis Meyers.

 z zondag 2 juni
 z 10 uur
 ~ duur: 2 uur

Startplaats: rue des Champs (achter het station).
Organisatie: Commission pour la Sauvegarde du Patrimoine architectural 
des Cimetières de l’Entité de Tournai (Commissie voor het behoud van 
het bouwkundig erfgoed van de Doornikse begraafplaatsen), Maison de la 
Culture de Tournai (Cultureel Centrum van Doornik).

tournAi

Cimetière du Nord

Visite guidée
Le cimetière du Nord, à Tournai, a été béni le 27 novembre 1784 par les curés de la rive droite de l’Escaut 
dépendant alors de l’Evêché de Cambrai. La nécropole correspond à l’application de l’édit de Joseph II concernant 
les enterrements. Les tombes les plus anciennes datent de 1840. La présence d’un ancien cimetière réformé sera 
évoquée, avec l’entrée particulière. Commentée par le conservateur des cimetières, Jacky Legge, la visite mettra en 
evidence l’intervention contemporaine de Denis Meyers sur les murs du bâtiment d’accueil. Artiste multidiscipli-
naire et typographe. Par la suite, le parcours commenté permettra d’aborder la symbolique très présente sur les 
sépultures anciennes. L’héraldique est bien présente avec les blasons des van de Kerchove d’Hallebast, Olislagers, 
de le Vingne, Goblet. De grandes familles d’industriels ont laissé des monuments (Peterinck, Pollet...), de même que 
celles d’anciens officiers des armées napoléoniennes.
Guides: Jacky Legge & Denis Meyers.

 z dimanche 2 juin
 z à 10 heures
 ~ durée: 2 heures

Adresse: rue des Champs (derrière la gare).
Organisation: Commission pour la Sauvegarde du Patrimoine architectural des Cimetières de l’Entité de Tournai, 
Maison de la Culture de Tournai.
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Erfgoed in kleur

Open Kerkendag op 1 en 2 juni
Op deze twee dagen worden kerkdeuren wijd open gezet en is iedereen van harte welkom! 
Bezoekers worden uitgenodigd om kerkgebouwen eens op een andere manier te ontdekken.

Fotowedstrijd van 1 juni tot 31 augustus
In de zomer van 2013 organiseert de Stichting Open Kerken een fotowedstrijd onder hetzelfde 

thema “Erfgoed in kleur.” Aan jullie dus om de schitterende kleuren van ons religieus 
patrimonium op de gevoelige plaat vast te leggen. Liefhebbers van de fotografie en van erfgoed, 

laat ons dromen en maak kans op één van de vele prijzen.

w w w. o p e n k e r k e n . b e


