Begraafplaats 2e Exloërmond
Relatie met Borger-Odoorn

Graven van opvallende kwaliteit

Naam

Grafnummer

geboorte

overlijden

ouderdom graf

waarde steen

familiegraf

opmerkingen

Kuiper, Aaltje

B/-/-/26

11-1-1842

5-1-1919

50 - 100 jr

bijzonder

enkel graf

stèle van hardsteen met acroteria en een puntige bekroning.
Het symbool dat in de stèle is opgenomen bestaat uit een
kruis voor een opgaande zon, met daarbij bijbelse tekst.

werkgroep /
Leon Bok /
vrijwilliger

Roffel, Tjiske

-/-/-/27

27-2-1880

1-9-1917

50 - 100 jr

bijzonder

enkel graf

bijzonder grafsymbool op steen

werkgroep

Vos, Tjaaktje

-/-/1/6

15-01-1900

30-5-1964

50 - 100 jr

grafbedekkibg us familiegraf zonder zuster Vos was wijkverpleegser en kraamverzorgster in 1e,
tevens grafsteen hek
2e exloërmond, exloërveen, exloërkijk en Boermastreek

werkgroep

Van der Vinne, Sietze
Mooibroek, Jantje

-/-/-/25
-/-/-/26

25-11-1839
19-2-1845

1-4-1907
29-6-1914

> 100jr

uniek

familiegraf zonder sietze en Jantje zijn een van de eerste pioniers van 2e mond.
hek, 2
Ze woonden hier in 1868 in een plaggenhut
afzonderlijke
stenen

werkgroep

Prummel, Harm J.
Prins, Aaltje
Prummel, Jacob
Prummel, Pieter
Prummel, Jacob Harms
Topper, Catharina K.

-/-/54A/2
-/-/54A/3
-/-/48A/3
'-/-/54A/1
-/-/48A/1
-/-/48A/2

7-1-1886
7-4-1889
20-8-1914
28-10-1916
01-11-1859
14-09-1862

8-8-1944
26-9-1954
15-4-1936
10-10-1938
24-01-1939
18-05-1947

50 - 100 jr

uniek

familiegraf met
hek

werkgroep /
Leon Bok

1-2-1899
22-4-1901
13-12-1891
22-10-1922
19-4-1905
27-4-1909

21-3-1900
6-4-1905
29-5-1917
4-4-1933
26-1-1980
15-3-2003

> 100jr

3 namen op 1
graf (zusjes)

familiegraf zonder kindergraf bij samengesteld graf fam Dubbelboer
hek
Mede directeur machinefabriek
(samengesteld)
Bestuurslid Provinciale ijsbond
Voorzitter streekverbetering ed
Boekhouder landbouwbedrijf
PR Dubex sproeimachinefabriek

werkgroep

bijzonder

familiegraf zonder 1 tekstplaat op dubbel graf
hek
2 tekstplaten van de kinderen die op graf ouders liggen

werkgroep

familiegraf zonder stationshouder der posterijen
hek
hielp bij invullen formulieren
uitbetalen AOW bij de mensen thuis

werkgroep

enkel graf met
hek

werkgroep

grafsymbool palmtak
- Samengesteld graf, gelegen naast de ingang. Bestaat uit
drie grafmonumenten allen gericht naar de hoofdas. Is is
benoeming waardig omdat dit niet de richting van de
grafmonumenten was in de oude setting. (mogelijk verplaatst)
- Het zijn drie zakelijk vormgegeven grafmonumenten op
basis van hardsteen tussen banden, grafvak gevuld met
grind. Tekstplaten van diabas.
- Het achtste monument is in het midden voorzien van een
afgebroken balk met ter weerszijden tekstplaten. Het staat
hoger dan de andere twee monumenten en bevat een soort
plantenbak.

fotonummer

Inventarisatie

Dubbelboer, Henderkien
Dubbelboer, Henderkien
Dubbelboer, Jantje
Dubbelboer, Pieter
Dubbelboer, Sikko

??
'-/-/3/1
-/-/3/3

Koops, Pieter
Van Dijk, Willempje

-/-/75/2
-/-/75/1

29-9-1912
10-6-1914

1-7-1997
27-11-1994

0 - 50 jr

Biel, Pieter
Quartel, Cornelia

-/A/-/62
-/A/-/61

25-6-1898
30-9-1895

20-3-1968
24-2-1971

50 - 100 jr

Springer, Otto

-/-/-/171

29-12-1903

6-5-1925

50 - 100 jr

bijzonder

Van der Vinne, Metje
Kloppenburg, Albertje
Bodewitz, Aafje

-/-/-/182
-/-/-/177
??

10-5-1875
12-11-1865
27-7-1922

13-6-1926
15-12-1925
5-4-1925

50 - 100 jr

enigzins typerend enkel graf (3 bij
elkaar)

op steen staat symbool van een lauwerkrans met daarbinnen
een vlinder

werkgroep

Dol, Meike

-/B/-/411

23-9-1921

8-1-1971

0 - 50 jr

enigzins typerend enkel graf

geëmigreerd naar VS (engelse tekst op graf)

werkgroep

Scholten, Margatetha

-/-/72/3

22-10-1893

7-3-1976

0 - 50 jr

enigzins typerend enkel graf

café houdster, sociale functie

werkgroep

Ottens, Lute
Vos, Egberdina

-/B/-/135
-/B/-/136

21-3-1857
12-1-1874

7-7-1957
5-10-1950

50 - 100 jr

bijzonder

1

familiegraf zonder grafsymbool palmtak en graf belegt met zwart-witte tegel
hek

werkgroep

Begraafplaats 2e Exloërmond
Relatie met Borger-Odoorn

Graven van opvallende kwaliteit

Naam

Grafnummer

geboorte

overlijden

ouderdom graf

waarde steen

familiegraf

Jongman, Lukas
Wever, Geertien

-/-/55/6
-/-/55/5

22-12-1863
23-10-1860

1-11-1945
8-12-1948

50 - 100 jr

bijzonder

familiegraf zonder bijzonder vanwege de plaatsnaam Exloerkijl. deze heeft
hek
bestaan tot 1950. Beide zijn overleden in dit buurtschap.

werkgroep

Nicolaas, Laurents
Bosklopper, Janke

-/-/37/1
-/-/37/2

5-8-1841
6-10-1843

20-10-1928
22-3-1930

50 - 100 jr

familiegraf zonder een tekstvlak op voor de twee graven
hek

werkgroep

Kuipers, Jantje

-/-/-/267

8-3-1886

29-3-1932

50 - 100 jr

uniek (crisistijd)

enkel graf

graf waarschijnlijk door plaatselijke timmerman/metselaar
gemaakt
Grindbetonnen grafmonument. Op een in drie stappen
verjongende voet is een stèle opgenomen die voorzien is van
een zwart glazen tekstplaat. De stèle wordt bekroond door
breed uitwaaierende boogvorm. De voet is aan de voor- en
zijkanten voorzien van stukjes zwart glas. Rondom graf ligt
betonnen rand, aan achterzijde is goed te zien dat de
betonnen vorm bekleed is met grind.

werkgroep /
Leon Bok /
vrijwilliger

Neinderts, Jan

-/A/-/35

3-9-1897

11-9-1965

50 - 100 jr

bijzonder (kruis in enkel graf
stralenkrans)

1927-1965 voorganger Nw Apostolische kerk 2e
mondMedeoprichter buurtver. ‘Onder ons’
Verzekeringsagent, sociale man

werkgroep

Levinga, Jan
Auwema, Zwaantje

-/B/-/53
-/B/-/52

2-4-1880
6-10-1874

22-2-1952
22-2-1947

50 - 100 jr

bijzonder

familiegraf zonder roodstenen graf met rode tegels van Steenhouder Smid
hek
Monument van rood zandsteen, met daarin fraai uitgevoerde
palmtak met eikentak opgenomen (uniek soort materiaal)

werkgroep /
Leon Bok

Germs, Jacoba
Zwinderman, Jan

-/-/43/6
-/-/43/5

7-10-1871
20-3-1864

10-10-1941
17-6-1951

50 - 100 jr

bijzonder

familiegraf zonder Dubbel graf omgeven met banden en gevuld met kiezel. In dit
hek
monument is dik diabas verwerkt. Op graf staat nog een
graftrommel, gevuld met een eenvoudige grafkrans met
druivenbladen en bloemen.

werkgroep /
vrijwilliger

Warris, Hendrik
Van der Schoot, Geertien

-/B/-/84
-/B/-/83

31-8-1890
10-4-1890

12-5-1956
27-6-1948

50 - 100 jr

bijzonder

familiegraf zonder steen van Belgisch hardsteen, heeft ronde vorm en letters zijn
hek
met de hand uitgehouwen

werkgroep

Koops, Hendrik
Wever, Johanna

-/-/44/2
-/-/44/1

19-11-1855
2-1-1857

11-1-1943
24-11-1940

50 - 100 jr

bijzonder

familiegraf met
hek

dubbel graf met twee zerken en een hek erom
Fam Koops schonk grond voor bouw Baptischten kerk in 2e
mond

werkgroep

Van Wijk, Grietje

-/A/-/18

27-8-1898

?

50 - 100 jr

bijzonder (met
palmtak)

enkel graf

was bekent om haar winkel met knopen, lint ed

werkgroep

Witkop, Fikko

-/-/28/1

8-10-1907

10-9-1919

50 - 100 jr

enigzins typerend enkel graf (met
ketting)

tekst op steen onleesbaar

werkgroep

Haak, Gepke

-/-/-/458

26-9-1868

20-3-1943

50 - 100 jr

enigzins typerend enkel graf

eenvoudig graf uit 2e WO

werkgroep /
Leon Bok

Mulder, Frederik

-/B/-/99

7-10-1942

17-12-1948

50 - 100 jr

enigzins typerend enkel graf

graf is bedekt met wit-zwarte tegeltjes

werkgroep

Witkop, Fikko

-/-/-/57

3-10-1844

9-9-1915

> 100jr

uniek (marmorite) enkel graf met
sierhek

Ottens, Geesje
Ottens, Karel
Ottens, Jan
de Jonge - Ottens, Elizabeth
Ottens, Thijs

-/-/2/4
-/-/39/2
-/-/39/3
-/-/39/4
-/-/39/5

10-11-1891
12-9-1893
12-10-1927
20-2-1894
3-2-1908

26-6-1926
10-1-1928
7-4-1929
14-5-1930
23-8-1935

50 - 100 jr

bijzonder

2

familiegraf met
hek (graf van 5
graven)

opmerkingen

fotonummer

Inventarisatie

werkgroep
familiegraf Ottens
Thijs overlijdt aan TBC

werkgroep
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Graven van opvallende kwaliteit

Naam

Grafnummer

geboorte

overlijden

ouderdom graf

waarde steen

familiegraf

opmerkingen

fotonummer

Inventarisatie

Pot, Roelof A.

-/-/9/5

27-8-1870

20-11-1903

> 100jr

uniek

familiegraf zonder familiegraf met 6 (bijna identieke stèles
hek
- vier nagenoeg identieke stèles en obelisk , waarvan er 2 het
symbool van hoop, liefde en geloof hebben met daaronder
een sluier

Pot, Abel (kind)

-/-/9/3

18-1-1905

21-1-1905

De Graaf, Frans

-/-/9/2

8-8-1841

16-8-1920

Schut, Jaantje

-/-/9/1

19-12-1838

11-12-1903

Post, Abel

-/-/9/6

1-11-1874

17-5-1935

De Graaf, Roelfina

-/-/9/4

20-5-1880

1-8-1947

Nehrich, Eugenia Wilhelmina Elisa

?

16-11-1847

23-8-1918

50 - 100 jr

bijzonder

enkel graf

De Graaf, Eltje
Prins, Grietje

-/-/71/6
-/-/71/5

21-10-1882
1-3-1880

8-4-1949
4-6-1972

50 - 100 jr

bijzonder

familiegraf zonder de Graaf heeft rol gespeeld in plaatselijk Belang 2e mond bij
hek
tot stand komen elektrisch straatverlichting

werkgroep

Ottens, Berend
Kost, Trijntje

-/B/-/153
-/B/-/154

3-7-1869
13-2-1870

10-3-1951
18-1-1954

50 - 100 jr

bijzonder

familiegraf zonder de tekstplaat is hardsteen met vier verzonken vakken, met
hek
verheven zwarte tekst

werkgroep

Alssema, Anne Jelle
Pré, Afien

-/-/19/2
-/-/19/1

13-7-1854
25-7-1859

7-6-1933
7-5-1917

50 - 100 jr

bijzonder

familiegraf met
hek

graf omgeven door hek in Jugendstijl. De tekstplaten zijn van
Marbiet (glas)

werkgroep /
Leon Bok

Stevens, Albert
Fietje, Geertje

-/-/-/426
-/-/-/425

6-12-1862
2-1-1866

12-1-1949
10-5-1941

50 - 100 jr

enigzins typerend familiegraf met
hek

teksplaat is marmer, letters zijn gegraveerd. taat verzonken
op een hardstenen rand. L

werkgroep

Huizinga, Abel
Tonkens, Sietske

-/B/-/90
-/B/-/89

26-1-1864
21-1-1862

5-2-1955
13-6-1948

50 - 100 jr

bijzonder

Kamps, Hendrik
Popken, Egbertje

-/-/-/302
-/-/-/301

25-6–1875
10-3-1874

6-5-1960
7-11-1933

50 - 100 jr

enigzins typerend familiegraf met
hek

vrijwilliger

Jan Franssens

F/-/-/78

25-12-1904

28-8-1993

0 - 50 jr

bijzonder

familiegraf zonder tekst: dat niemand vergeet wat zij voor ons deden
hek
in WO II onderduikers in huis

werkgroep

Berend van Vondel

J/-/-/8

6-5-1922

7-4-2009

0 - 50 jr

familiegraf zonder schrijver en dichter, koster hervormde kerk
hek

werkgroep

Alfering, Hindrik

?

4-11-1847

1-11-1933

50 - 100 jr

werkgroep /
Leon Bok /
vrijwilliger

Albert Pot (1905); kleinste stèle, minder opvallend (kind)

Jaantje Schut (1903); meest rechter stèle op graf

familiegraf zonder grafsteen zonder geboorte en overlijdensdata, grafdekking
hek
bestaat uit tegels

enigzins typerend enkel graf

3

stèle hardsteen, grafvlak wordt omsloten door bakstenen rand
met vier lage palen, verbonden met buizen

werkgroep

werkgroep

