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ALGEMEEN 
In het jaar 2019 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 in 2020. 

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

van het Museum Hengelo geplaatst. 

Tijdens de 75- jarige herdenking van het grote bombardement van Hengelo op 4 oktober 1944 

is bij de gedenkstenen een informatiebord onthuld. 

 

VOORJAARSDAG  
Op 2 juni 2019 vond de traditionele Voorjaarsdag plaats, waarbij driehonderd bezoekers verwelkomd 

werden. De Big Band Eighty-Nine uit Borne bestond in 2019 dertig jaar en deze band verzorgde onder 

leiding van Bert Fransen een prachtig concert.  www.bb89.nl 

 

KUNST OP DE BEGRAAFPLAATS 
Het thema van de kunst op de begraafplaats was dit jaar “Mens, hemel en aarde”. 

Graficus Elsbeth Cochius (1951) verzorgde de kunstwerken in de vorm van negen plexiglazen 

panelen. www.elsbethcochius.com 

 

BESTUUR 
Op 14 maart en 21 november vergaderden bestuur en adviescommissie plenair. 

Per 31 december 2019 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 
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