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ALGEMEEN 

In het jaar 2018 werd het groen op de begraafplaats volgens plan onderhouden. 

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

Helaas blijven de aanwezige konijnen een plaag voor de beplanting. 

De buxus mot/ schimmel heeft ook op de begraafplaats toegeslagen waardoor ca. 100 meter 

buxushaag verloren is gegaan. Herbeplanting zal plaats vinden. 

Aan de enige stenen muur, die grenst aan de begraafplaats zijn enkele oorlogsgedenkstenen, 

afkomstig van het Museum Hengelo geplaatst. 

Een van deze stenen behoorde tot het eerste Oorlogsmonument aan de 

Oldenzaalsestraat/Thiemsbrug in Hengelo. 

Van de opgravingen in december 2014 op de begraafplaats verscheen in 2018 een prachtig 

zeer uitgebreid verslag getiteld “Botten in vakken”, osteoarcheologisch onderzoek aan de 

mensenbotten van de Oude Algemene Begraafplaats te Hengelo (Ov), geschreven door  

Drs. Norbert T. D. Eeltink. 

 

VOORJAARSDAG  

Op 27 mei 2018  vond de traditionele Voorjaarsdag plaats, waarbij vele bezoekers 

verwelkomd konden worden. 

De muziek werd verzorgd door de Hengelose Orkestvereniging Armonia.  

Vele bezoekers bezochten het concert. 

 

 

KUNST OP DE BEGRAAFPLAATS 

Een gedeelte van het afgelopen jaar stond er als kunst een oud bushokje op de begraafplaats. 

Tijdens de Voorjaarsdag konden de bezoekers het “Bushokje” aanschouwen. 

Heel toepasselijk heette de halte “Memento Mori”. 

 

 

OPEN MONUMENTEN DAG  

Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 8 september ontving het bestuur van de VGO 

als eerste in Hengelo het vernieuwde ANWB-monumentenbordje voor de buitenmuur aan de 

straatzijde van het poortgebouw. 

Tevens vonden er onder leiding van de heer van Rooij weer rondleidingen plaats op de 

begraafplaats. 

 

 



 

BESTUUR 

Op 22  maart en 22  november vergaderden bestuur en adviescommissie plenair. 

Per 31 december 2018 zag het bestuur er als volgt 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: W.J.Hilarius, , E.Meester,  C.H.Timmers en 

G.P.Nijssen. 

 

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 zal de Oude Algemene Begraafplaats immer een monumentale rustplaats blijven in het 

centrum van het levendige Hengelo. 

 

B.H.Kok-Bouma, secretaris 


