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Samen aan de slag op onze oude begraafplaatsen tijdens NLdoet
Onze gemeente kent verschillende oude 
begraafplaatsen. Deze oude plekken zijn van 
historische waarde. Een deel van onze geschiedenis 
ligt daar begraven. Weliswaar aangetast door de tijd, 
zijn de zerken de zichtbare tekens van het verleden. 

De namen van de doden zijn nog te lezen, soms na 
enig speurwerk. Sommige grafstenen zijn ook de stille 
getuigen van een verhaal, nauw verbonden met de 
gemeenschap van jaren geleden. Ook dat vraagt om 
speurwerk. Directe nabestaanden zijn er niet meer. De 
familie van de overledene in het graf is al generaties 
verder in de tijd. 

De oude dodenakkers zijn het waard om bewaard te 
worden. Spontane wildgroei op en rond de zerken kan 
eenvoudig worden verwijderd. Zo wordt de tekst op de 
zerk weer enigszins leesbaar. Mooi is het, als na zo’n 
opknapbeurt ook enkele verhalen weer verteld worden.  

NLdoet
Elk jaar in maart organiseert het Oranje Fonds een grote 
vrijwilligersactie: ‘NLdoet’. Vrijwilligers zetten zich op 
vrijdag 10 en zaterdag 11 maart in voor allerlei klusjes 
voor de gemeenschap. Zo maken zij het verschil. Dat 
gaat ook gebeuren op een aantal oude begraafplaatsen 
in de gemeente Aalten.

In Dinxperlo 
• Onderhoud historische graven op de oude 

monumentale begraafplaats aan het Kerkhofpad. 
Organisatie: Stichting Historisch Dinxperlo. Zaterdag 
11 maart van 9.00 tot 12.00 uur.

In Bredevoort
• Onderhoud historische graven op de oude 

Algemene Begraafplaats aan de Prins Mauritsstraat. 
Organisatie: Bredevoorts Belang. Zaterdag 11 maart 
van 9.00 tot 12.30 uur.

• Onderhoud Joodse begraafplaats aan de Prins 
Mauritstraat. Organisatie: de werkgroep Joodse 

Begraafplaats van Bredevoorts Belang. Vrijdag  
10 maart van 9.30 tot 12.00 uur.

• Onderhoud oude r.-k. begraafplaats aan de 
Bolwerkweg. Organisatie: 

 r.-k. geloofsgemeenschap Bredevoort. Zaterdag 11 
maart van 9.00 tot 12.00 uur.

In Aalten
• Onderhoud van enkele monumentale zerken op 

oude r.-k. begraafplaats aan de Piet Heinstraat (bij 
het station). Organisatie: r.-k. geloofsgemeenschap 
Aalten. Zaterdag 11 maart van 9.00 tot 12.00 uur. 

Helpt u ook mee?
Vele handen maken licht werk! Wilt u als vrijwilliger 
ergens mede het verschil maken, dan kunt u zich 
aansluiten bij een van de genoemde activiteiten. U bent 
van harte welkom!

Aanmelden
Aanmelden kan op twee manieren: 
1. Heel laagdrempelig door gewoon te komen op een 

van de plaatsen en tijden. Welkom!
2. Het liefst via een aanmelding bij www.nldoet.nl/ 

voor-vrijwilligers. Knop: ‘Meld je aan als vrijwilliger’. 
De organisatie krijgt dan bericht dat u komt. U kunt 
zich daar ook afmelden als u toch verhinderd bent. 

Materiaal, koffie en thee zijn aanwezig.

Jouw hulp
doet ertoe! 

Help je ons mee op 10 & 11 maart?
Meld je aan als vrijwilliger op

oranjefonds.nl/nldoet




