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ALGEMEEN
In het jaar 2015 werd het groen op de begraafplaats volgens plan onderhouden.

Het bestuur heeft de taak bij dit onderhoud, daar waar nodig, advies te geven.

In het afgelopen jaar is besloten tot een grondige renovatie van de woning in het

Poortgebouw, welke renovatie begin 20ï6 zalworden afgerond.

RESTAURATIE VAN DE GRAVEN
Na het verbeterplan van de beplanting, dat werd afgerond in20l2, werd al in2013 een begin

gemaakt met de restauratie van grafzerken door meester steenhouwer JanZwiggelaar uit
Enschede.
Voor deze restauratie is door de provincie Overijssel en de gemeente Hengelo ruime subsidie

verleend.
Ook uit eigen middelen van de VGO is een flinke bijdrage verstrekt'
ln20l5 ztjn de tweede en derde fase van de restauratie volbracht.
De genoemde fasen betreffen onder andere de graven aan de rechterzijde van het hoofdpad tot
aan het grasveld met de zonnewijzer.
In 2015 zijn volgens de subsidieregels van de provincie de werkzaamheden afgerond.

Voor de restauratie ( 2005) van het familiegraf van de familie De Monchy is achteraf 800

euro van de familie ontvangen.
Er is een tweetal graftrommels gerestaureerd. Rond een aantal graven komen weer hekjes.

Een hevige storm velde een boom, die in zijnval schade veroorzaakte aan een pas

gerestaureerde steen.

De schade werd direct hersteld door de meester steenhouwer.

OPGRAVINGEN
Op 10 december 2014, alweer een jaar geleden, vond de start plaats van opgravingen naar de

fundamenten van het oude kerkje.
Van de opgravingenzal eenuitgebreid professioneel verslag verschijnen, dat in 2016 gereed

zal zijn.
De opgraving gaf aan, dat het oude kerkje op een zandrugheeft gestaan. Er is nog een klein
stu§e fundering gevonden.
De locatie van het oude ker§e kon wij nauwkeurig vastgesteld worden, hetgeen eigenlijk al

bekend was.
Metalen platen op het hoofdpad geven nu de voor- enachteruljde van het voormalige ker§e
aafl.
Het ker§e kan zichtbaar gemaakt worden door de app "Eerste Ker§e" te downloaden.



VOORJAARSDAG
Op 2 juni 2015 vond de traditionele Voorjaarsdag plaats, waarbij vele bezoekers verwelkomd
konden worden.
De zangeres Roos Blufpand - www.roosblufpand.nl - zorgde voor een prachtig concert.

Tijdens het concert konden de bezoekers kunstwerken op de begraafplaats bewonderen.

OPEN MONUMENTENDAG
Op zaterdag 12 september 2015 vond de jaarlijkse Open Monumentendag plaats.

De start in aanwezigheid van gedeputeerde mevrouw Hester May vond plaats op de oude

begraafplaats.
De belangstelling was groot. Archivaris M. van Rooij verzorgde die dag weer diverse

rondleidingen op de begraafplaats.
Enige tijd latere bezochten 70 personen tijdens de Nacht van de Nacht de begraafplaats.

BESTUUR
Op 12 maart, en12 november vergaderden bestuur en adviescommissie plenair.

De heer H.J. ten Harkel bedankte in2015 voor het lidmaatschap van de Adviescommissie.
Per 31 december 2015 zaghet bestuur er als volgÍ uit:
F.G.M. Jonkman voorzitter
B.H. Kok-Bouma secretaris

R.A. Pronk penningmeester
M. van Rooij archivaris
H.C.de Gruil monumentenbehoud
L.M.Schoolkate groenvoorziening
De Adviescommissie bestond uit de heren: V/.J.Hilarius, D.Buitinga, E.Meester,

C.H.Timmers, J.Heldoorn.

Aan Bestuur en Adviescommissie is na de renovatie van het groenpark en de restauratie van

de grafstenen de taak erop toe te zien, dat de conditie van het park en grafstenen op peil blijft.
Zo zalde Oude Algemene Begraafplaats immer een monumentale rustplaats blijven in het

centrum van het levendige Hengelo.

B.H.Kok-Bouma
secretaris


