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
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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 met respect voor de plek (dus niet rennen)
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. Olster fabrikanten op
A-lokatie
Op de achterkant van de
grote zerk op het familiegraf van fabrikant A.R.
Bakhuis hangen schilden
met daarop de namen
van de mensen die hier
zijn begraven. Welke
achterna(a)m(en) had de
persoon die op 65-jarige
leeftijd overleed?

2. De Adel bij elkaar
Bij de graven van de
adellijke mensen uit Olst
en omgeving staat een
mooi versierde bank met
twee staanders. Welke
dieren worden daarop
afgebeeld?

3. Enige zerk met opschrift in Duits
Ga naar het graf vlakbij de bosrand. Hier ligt
Christian Priegnitz begraven. In welke Duitse stad
is hij geboren?

4. Hofdame Prinses
Frederik
Zoek het graf van Jonkvrouwe Maria Sara van
Suchtelen van de Haare.
In welke plaats is zij geboren?

5. F.L. Boks Scholten
Zoek het graf van verzetsstrijder F.L. Boks
Scholten. Op welke wijze
is hij aan zijn einde gekomen?

6. Afgeknotte boom
In het graf met een zerk
in de vorm van een afgeknotte boom ligt een
bekende Olster arts: Dr.
A.L. de Grient-Dreux.
In welke provincie is hij
geboren?

7. Graftrommel
Op de Oude Olster begraafplaats is één graf
met een graftrommel.
Van welke twee materialen is deze gemaakt?
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