VELDWIJK, VAN INRICHTING NAAR PSYCHIATRISCH
ZIEKENHUIS
LEZING EN FOTOPRESENTATIE
DOOR
: PIET JAN TUINEMA EN DICK VAN WIJNGAARDEN
DATUM
: DONDERDAG 26 SEPTEMBER 2019
TIJD
: 19.30 UUR
PLAATS
: DE IMMANUËLKERK, STATIONSSTRAAT 137, ERMELO
Het nieuwe seizoen met interessante lezingen en excursies van de
Oudheidkundige Vereniging begint met een presentatie door Piet Jan Tuinema
en Dick van Wijngaarden, beiden lid van de museumcommissie van Veldwijk en
suppoost in museum Parkzicht in Ermelo. Heden ten dage onderdeel van GGZ
Centraal.
Over de ontstaansgeschiedenis van ziekenhuis Veldwijk is al veel verteld en
geschreven. Daarom zal op deze avond de focus liggen op de historie van de
instelling in de periode vanaf de bevrijding in 1945 tot en met de jaren zeventig
van de vorige eeuw.
In de naoorlogse jaren veranderde het beeld van de instelling in Ermelo weinig in
vergelijk met de overige vijf ziekenhuizen van de Vereniging tot Christelijke
Verzorging van Krankzinnigen en Zenuwzieken. Het ziekenhuis in Ermelo had
relatief weinig oorlogsschade geleden in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
instellingen in Loosduinen en Wolfheze.
Met de komst van directeur Henk van Andel in 1962, werd een nieuw tijdperk
ingeluid en veranderde het terrein geleidelijk van aanzien en volgde eind jaren
zestig afbraak van oude gebouwen en kwam in de zeventiger jaren een ware
bouwhausse op gang.
Voor deze presentatie is uniek en prachtig fotomateriaal uitgezocht dat nog niet
eerder is vertoond en recent is gedigitaliseerd
Z.O.Z
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Speciale openstelling op zaterdag 28 september!
EXCURSIE / BEZOEK
DATUM
TIJD
PLAATS

:
:
:
:

MUSEUM PARKZICHT VELDWIJK
ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2019
VAN 13.00 UUR TOT 16.00 UUR, GRATIS TOEGANG
GGZ CENTRAAL, VELDWIJKTERREIN ERMELO,
HET WITTE GEBOUWTJE NAAST RESTAURANT BEUKENRODE

Op zaterdagmiddag 28 september is het museum- en documentatiecentrum Parkzicht op het
Veldwijkterrein speciaal voor de leden van de Oudheidkundige Vereniging “Ermeloo” opengesteld.
U krijgt de gelegenheid om dit gemeentelijk monument, gebouwd in 1888 als paviljoen 12, bekend
als “Het Gouden Kooitje”, van binnen en buiten te bekijken en te bewonderen.
Parkzicht is sinds 1986 in gebruik als museum. Op de begane grond is een tentoonstelling
ingericht over de ontstaansgeschiedenis en de beginperiode van Veldwijk als krankzinnigengesticht
op het landgoed in Ermelo.
Er is veel fotomateriaal te bekijken en er zijn vitrines ingericht met oude gebruiksvoorwerpen en
instrumenten uit de ruim 130-jarige geschiedenis van Veldwijk.
Eén van de museummedewerkers heeft veel fotomateriaal gedigitaliseerd. Via een groot
beeldscherm wordt dit aan u gepresenteerd. Op de bovenverdieping is een verpleegsituatie uit
vroegere tijden te zien.
Aanmelding voor deze excursie/ dit bezoek is niet noodzakelijk. Wel het verzoek om gespreid het
museum te bezoeken. Van 13.00 uur tot 16.00 uur kunt u vrij in- en uitlopen.
De vrijwillige medewerkers van de museumcommissie heten u van harte welkom.
Namens het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging “Ermeloo”
Sandra Schriever, secretaris

