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ALGEMEEN
In het lustrumjaar 2012 werd de uitvoering van het verbeterplan met betrekking tot de flora op
de begraafplaats afgerond.
Het resultaat is een park met bestaande en nieuwe beplanting, die dood en in slechte staat
verkerend groen vervangt.
De werkzaamheden zijn naar volle tevredenheid van bestuur en adviescommissie uitgevoerd.
LUSTRUM 2012
Op 19 januari 2012 was het honderdjaar geleden dat mejuffrouw Johanna Frederika ter Horst
de VGO oprichtte. Zorgvuldig beheer van de erfenis,die zij na haar overlijden aan de VGO na
liet, heeft er mede voor gezorgd, dat de begraafplaats, inmiddels al weer veertig jaar een
Rijksmonument, kon blijven bestaan na de officiële sluiting medio jaren vijftig van de vorige
eeuw.
In het kader van het "eeuwig" bestaan heeft het bestuur van de VGO opdracht gegeven aan de
journalist Henk ten Harkei een boek te schrijven met de titel "Eeuwigheid". In dit voor de
geschiedenis van Hengelo belangrijke boek zijn levensbeschrijvingen opgenomen van
zevenentwintig min of meer bekende personen uit Hengelo. Allen liggen begraven op de
begraafplaats aan de Bornsestraat.
Het boek bevat naast de teksten portretten, foto's van bijbehorende grafstenen en sfeerprenten
van de begraafplaats.
De recente foto's werden gemaakt door het Adviescommissielid Eduard Meester. Tien
speciale artikelen in de Twentse Courant/Tub anti a begeleidden de uitgave van het
lustrumboek. Met het boek werd de begraafplaats "teruggegeven" aan de burgers van
Hengelo.
Het eerste exemplaar van het boek werd officieel uitgereikt aan de burgemeester van Hengelo
na afloop van het Voorjaarsconcert, waarover later meer.
Op zondag 24 juni 2012 vond op de begraafplaats de opening plaats van een expositie,
georganiseerd door de Stichting HeArtpool te Hengelo.
Zeven jonge kunstenaars hadden zich laten inspireren door de serene plek, die de
begraafplaats vormt, bij het maken van hun kunstwerk.
Op 21 en 22 september 2012 vond de uitvoering plaats van het muziektheaterstuk
"Niemandsland" met als ondertitel "Troost", een bitter komedie over de ultieme uitvaart.
Het stuk is geschreven door Ingrid Bosman en uitvoerende was de muziekvereniging Armonia
onder leiding van Bert Fransen.
Bij de gehele theaterproductie heeft Wil Kuipers een belangrijke en inspirerende rol vervuld,
waarvoor hem veel dank is verschuldigd.

Bij zijn afscheid als burgermeester van Hengelo bood de heer Frank Kerckhaert de Hengelose
bevolking een bankje aan, dat nadrukkelijk geplaatst diende te worden op de begraafplaats.
Aldus geschiedde onder toeziend oog van een van de bestuursleden.
Eind december 2012 viel de VGO - volkomen onverwachtwijlen mevrouw A.A.Weegink ten deel.

bij testament een groot legaat van

Aan Bestuur en Adviescommissie is na de renovatie van het groenpark de taak er op toe te
zien, dat de grafstenen daar waar nodig een grondige restauratie ondergaan.
Zo zal de Oude Algemene Begraafplaats immer een monumentale rustplaats blijven in het
centrum van het levendige Hengelo.
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