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JAAROVERZICHT 2020 

 

ALGEMEEN 
Goed nieuws is er te melden over de nieuwe beplanting langs de graven. De buxushagen zijn 

vervangen door hagen van de Taxus baccata  ‘Renke’s Kleiner Grüner’. 

Het bestuur heeft de taak advies te geven bij het groenonderhoud van de begraafplaats. 

Op 4 mei legde het gemeentebestuur een bloemstuk op een van de oorlogsgedenkstenen aan de enige 
stenen muur die grenst aan de begraafplaats. 

Het oorlogsmonument bij het gemeentehuis was in verband met renovatie van het plein niet 

beschikbaar. 
De ontwikkeling van het voormalig Heemaf-terrein baart het bestuur al sinds 2019 grote zorgen. Vlak 

naast de begraafplaats zou hoogbouw (woontoren met 13 woonlagen) gerealiseerd gaan worden.  

  

VOORJAARSDAG  
De Voorjaarsdag, gepland op 7 juni 2020 werd vanwege de corona-crisis niet georganiseerd. 

 

 

KUNST OP DE BEGRAAFPLAATS 
Kunstenares Thea Zweerink verzorgde op de begraafplaats de kunstexpositie met het thema 

“Vrijheid”. Zij heeft portretten van markante vrouwen, onder wie Fré Cohen, op tule gemaakt. 
Het maximaal aantal toegestane gasten (30) woonden de opening bij. www.theazweerink.nl 

 

BESTUUR 
Op 14  maart  vergaderden bestuur en adviescommissie plenair. 

Op 2 december werd er corona-proof met een gedeelte van het bestuur vergaderd in Borne. 
Per 31 december 2020 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. 

 
Dieke Kok-Bouma, secretaris 

http://www.theazweerink.nl/

