
Komt u ook naar de 
Open Dag Begraafplaatsen?

Wat kunt u verwachten? 

Op zaterdag 25 mei heten Tonny Kok (Lochem) en Bennie Peppelman (Gorssel) u van 

harte welkom op de plek waar zij als sinds jaar en dag zowel gastheer als beheerder 

zijn. Naast rondleidingen vertellen zij over hun werk, over onderhoud én staan ze 

klaar om uw vragen over onder meer begraven, de historische locaties, de graven  

en monumenten te beantwoorden. 

   Natuurlijk is er koffie, thee en wat lekkers. Daarnaast verzorgt de gemeente Lochem 

voorlichting over begraven en asbestemmen in onze gemeente. 

   Op beide locaties kunt u verder kennismaken met ondernemers en dienstverleners 

op het gebied van uitvaart en begraven. 

Op 25 mei bent u op de gemeentelijke begraafplaatsen 

in Gorssel en Lochem van harte welkom op de Open 

Dag Begraafplaatsen. Natuurlijk: deze plekken van 

rust en herinnering zijn - tussen zonsopgang en 

zonsondergang - altijd voor u toegankelijk. Maar tijdens 

de Open Dag nemen de beheerders de tijd om onder 

meer rondleidingen te verzorgen, verhalen te vertellen 

en uw vragen te beantwoorden. 

 De Nieuwe Begraafplaats Lochem in 
1929 aangelegd is in een bestaand 
bos?  Het ontwerp is van de beroemde 
tuinarchitect Poortman. Het oude 
gedeelte wordt zoveel mogelijk als 
bosbegraafplaats gehandhaafd. Een 
unieke plek in de natuur.

 De begraafplaats Gorssel al in 1829 
in gebruik genomen is? Het oudste 
gedeelte is nog deels ommuurd. De 
oorlogsgraven van het Gemenebest 
vindt u direct bij de ingang. 

 De gemeente Lochem vijf gemeentelijke 
begraafplaatsen kent? Ook zijn 
er particuliere en voormalige 
begraafplaatsen. Circulus-Berkel 
BuitenRuimte onderhoudt namens de 
gemeente al deze locaties van rust en 
herinnering.  

 Het onderhoud uitgevoerd wordt samen 
met een Delta-team? Het werk biedt 
naast een beschutte werkplek, voor 
mensen met een kwetsbare positie de 
kans volledig mee te draaien. 

 Onze begraafplaatsbeheerders tevens 
gastheer zijn? Zij lopen traditiegetrouw 
ook voorop bij uitvaarten. 

Wist u dat...

Za. 25 mei 11.00-16.00 uur 
Begraafplaats Gorssel, Zutphenseweg 2a 

en Gorsselse Enkweg 1a (aula) 

Za. 25 mei 11.00-16.00 uur  
Nieuwe Begraafplaats Lochem,

Zutphenseweg 93

Tonny Kok

De Open Dag organiseren we in het kader van het landelijke Weekend van de 

Begraafplaatsen met het thema ‘Een plek vol Verhalen’. Een begraafplaats is zo’n plek 

met verhalen, van prachtig tot intrigerend, van verdrietig tot uniek. Verhalen die ons 

even stil zetten. U komt toch ook?

Het beheren van de begraafplaatsen 
geeft de collega’s veel voldoening. 

“Het is een sociale 
functie, mooi werk 
op emotioneel 
grondgebied”. 

Bennie Peppelman

25 mei
Gorssel
Lochem 

Zo zijn in de Aula van Gorssel aanwezig: Memento Mori Gorssel - Thanatopracteur Stefan - 

Floors - DZU; kisten en opbaarplank - Zavadi; kisten - Bloemist Flora Inn – Karin Brouwer; live-

muziek - Uitvaartspreker Anna van der Maas - Afscheidsfotograaf  Eline Bon - Rouwfiets - Rouw- en 

verliesbegeleider Irma Wagenvoort -  Jeanette Knigge As-sieraden - Chris Visser Grafkunst - 

Omarming; asbestemmingen - Hesselink Grafmonumenten

Op de begraafplaats in Lochem kunt u kennis maken met: Elbertsen Grafmonumenten - 

Steenatelier Eibergen - Monuta Kamperman - Uitvaartsprekers Margreet Jansen en Erna Rouhof -  

Rouwfotografe Marleen Buitink - Bloemsierkunst Wijnbergen - Bakkerij Ten Broeke


