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ALGEMEEN
In hetiaar 2014 werd het groen op de begraafplaats volgens plan onderhouden.
Het bestuur heeft de taak bij dit onderhoud, daar waar nodig, advies te geven.

RESTAURATIE VAN DE GRAVEN
Na het verbeterplan van de beplanting, dat werd afgerond in2012, werd al in 2013 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 toegezegd.

ln20l4 is de eerste fase van de restauratie volbracht. Het betreft de graven, die gelegen zijn
aan de linkerziide van het hooftlpad tot aan het rozenperk.
Op de Voorjaarsdag kon men het prachtige resultaat van de herstelwerkzaamheden
aanschouwen.
De tweede fase van de restauratie betreft de graven aan de rechterzijde van het hoofdpad tot
aan het grasveld met de zonnewtjzer.
In 2015 zullen volgens de subsidieregels van de provincie de werkzaamheden afgerond
moeten worden.

OPGRAVINGEN
Op 10 december vond in de stromende regen de start plaats van opgravingen naar de

fundamenten van het oude kerkje.
Er waren in het verleden al eens opgravingen verricht, maar daar ontbrak een professioneel

verslag van.
Amateur archeologen groeven onder professionele leiding in sleuven tussen de buxushaaeies,

die rond de graven staan.

Er werd gedurende veertien dagen gegraven.

Het resultaat van de opgravingen bestond uit veel klein materiaal.
Van de contouren van het oude ker§e kwam niet meer in beeld dan al bekend was.

Graven en groen ztJnbij de opgravingen in december niet aangeroerd.
Van de opgravingen zal een uitgebreid professioneel verslag verschijnen.

VOORIAARSDAG
Op25 mei20l4 vond de traditionele Voorjaarsdag plaats.

Het Accordeon Orkest Animato zorgde voor een prachtig concert.



Vele bezoekers konden bij deze gebeurtenis verwelkomd worden.
Tifdens het concert konden de bezoekers een graffiti kunstwerk op de begraafplaats

bewonderen.
Het thema dood vormde de inspiratiebron voor de maker van de kunst.
Genoemd kunstwerk was een onderdeel van het project "Graffiti als Kunstvorm" dat onder
auspiciën van HeArtpool tot stand was gekomen.

OPEN MONUMENTEDAG
Op zaterdag 12 september2014 vond de jaarlijkse Open Monumentendag plaats.

De begraafolaats werd hier ook in betrokken. Archivaris M. van Rootj verzorgde die dag

diverse rondleidingen op de begraafplaats.

BESTUUR
Op 24 maarl, en 17 november vergaderden bestuur en adviescommissie plenair.

Op 8 november vond een vergadering van het dagelijks bestuur plaats.

Per 31 december 2014 zaghet bestuur er als volgt uit:
F.G.M. Jonkman voorzitter
B.H. Kok-Bouma secretaris
R.A. Pronk penningmeester
M. van Roorj archivaris
H.C.de Gruil monumentenbehoud
L.M.Schoolkate groenvoorziening
De Adviescommissie bestond uit de heren: W.J.Hilarius, D.Buitinga, E.Meester,
C.H.Timmers, J.Heldoom, H.J. ten Harkel.

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 za|de Oude Algemene Begraafplaats immer een monumentale rustplaats blijven in het

centrum van het levendige Hengelo.
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