Speurjewijs
In dit ‘speurblad’ staan zeven zoekopdrachten die door jong en oud, toerist en
scholier, kortom door iedereen kunnen worden uitgevoerd. Een potlood of pen
volstaat om de opdrachten uit te voeren. In het bijbehorende boekje over de
begraafplaats staat algemene achtergrond informatie over deze bijzondere plek,
een korte toelichting bij de aandachtspunten en een overzichtskaartje. Voor
toerist en leerkracht is het boekje een handig hulpmiddel bij het voorbereiden
van het bezoek aan de begraafplaats.
Voor meer informatie zie www.ribo.nl

SPEURJEWIJS OP:
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Deze uitgave maakt onderdeel uit van het project ‘Historische begraafplaatsen
in cultuurhistorisch perspectief’. Daarbij worden op historisch waardevolle
begraafplaatsen in Overijssel herstelwerkzaamheden aan graven ed. uitgevoerd
en worden de culturele en educatieve aspecten nader belicht. Het project is
tot stand gekomen dankzij financiële bijdragen van de Provincie Overijssel
en Leader. Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa
investeert in zijn platteland.

www.rustplaatsen.nl

Speurjewijs
Hieronder staan 7 opdrachten. Loop respectvol naar de juiste plekken en zet de
juiste antwoorden in het invulschema hieronder. De letters in de grijze vakjes
vormen samen een woord. Dat woord krijg je door die letters achter elkaar te
zetten.

1. Geallieerde oorlogsgraven
Zoek de smetteloos witte
vrijwel identieke grafstenen van in Almelo
omgekomen geallieerde
militairen. Uit welk land
zijn de meeste van hen
afkomstig?

1

g

o

6
7

r

8

e
d

7

4. Boompje groot
mensje dood.
Vroeger was de officiële
ingang van de begraafplaats aan de Wierdensestraat. Via een poort
kwam men op een soort
plein met daarop drie
gebouwen gemaakt van
baksteen. Hoe heet de
architectuurstijl die is
toegepast bij de bouw
ervan?

5. Scholten, Lamberts,
Hagendoorn, Ten Cate
Zoek het graf met daaromheen een hek met
daarin veel verschillende
symbolen die te maken
hebben met de dood. Dit
graf is van één van de
fabrikantenfamilies die
Almelo rijk hebben gemaakt. De meeste families hebben hun eigen
grafkelder. Wat hebben
grafkelders wel en de
overige grafmonumenten niet?

6. Grafledikant
Verreweg de meeste
grafmonumenten op ‘t
Groenedael zijn gemaakt
van steen en ijzer. Zoek
het graf met daarop een
monument dat van een
heel ander materiaal is
gemaakt. Om welk materiaal gaat het?

7. Wereldberoemd in
Almelo en omgeving
Zoek de graven van
twee mensen die veel
betekent hebben voor
de lokale politiek en
bouwkunde Adri Ladenius en Jan Jans. Hoe oud
was mevrouw Ladenius
toen ze in 1953 kinderloos stierf?
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3. Troost
Kindersterfte was vroeger veel groter dan tegenwoordig. Doodgeboren kinderen kregen
vaak geen eigen graf. Het
kwam zelfs voor dat ze
buiten de gewijde grond
onder een haag werden
begraven. Voor alle ongeboren kindjes zonder
eigen graf is in 2007 een
bijzonder monument
gemaakt. Hoe heet de
maker daarvan?
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2. ‘t Dokterslaantje
Ga naar het graf van een
van de Almelose burgemeesters te weten Scheiders. Hij ligt samen met
diverse andere notabelen
uit de stad begraven in
een statige laan met aan
weerszijden prachtige
bomen. Hoe heten de bomen die daar het meest
staan?
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