’s Heeren Loo Zorggroep
1891 - 2016
Onze geschiedenis in
een notendop

1891: Oprichting Vereniging tot
sen
opvoeding en verzorging van men
met een verstandelijke handicap
kind
De 9-jarige Geurt komt als eerste
bij ‘s Heeren Loo in Ermelo.

1910
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De eerste cliënten doen hun eers
trots.
communie Hun ouders zijn mateloos

Rond 1900: Zo ging dat toen
Ouders geven hun kind af bij de
poort van de instelling; hun rol
als ouders stopt daar.

In 1923 werd de Dr. mr. Willem
van den Bergh stichting te
Noordwijk opgericht.

1926

Een eigen school
voor Boldershof
De school krijgt veel internationale
belangstelling. De zus van de
Amerikaanse president John F.
Kennedy komt later zelfs op bezoek.
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1951
VARA’s Speelgoedactie
Sinterklaas zonder cadeaus? Dat
kan natuurlijk
niet. Deze actie was dan ook een
geschenk uit de
hemel voor kinderen die geen sinte
rklaascadeaus
van thuis verwachten.

1952: Groot-Schuylenburg
in Apeldoorn wordt geopend
De bewoners worden gehuisvest in
de gebouwen van het voormalig
joods psychiatrische ziekenhuis
Het Apeldoornse Bosch.

Koninklijk bezoek!
Prinses Margriet opent
De Hartenberg.

1953: De eerste gezinsvervangende tehuizen
Met de sfeer van een gezin,
een gezellige huiskamer en
individuele slaapkamers.

1969
Vanaf de jaren 70:
Gemengde groepen
Een grote verandering voor
veel cliënten: de groepen
worden kleiner en gemengd.

1975
Eindelijk zelf kiezen
Met de komst van de Algemene
)
Arbeidsongeschiktheidswet (AAW
ng
hikki
besc
de
krijgen cliënten
n
over eigen geld. Eindelijk zelf kieze
t!
koop
n
waar je je klere

1974
Lekker snoezelen
Binnen ’s Heeren Loo bedenkt men
een methode waarmee alle zintu
igen
geprikkeld worden: snoezelen.
Het wordt een wereldwijd begrip.

Vanaf de jaren ‘90: Meer leuke én zinvolle dagbesteding
Van piepers schillen voor eigen keuken naar werken in de horeca,
winkels en op kinderboerderijen.
1992

Vakantie!
t een
Noorderhaven in Julianadorp krijg
aanleuncamping. Een uitkomst voor
rkt kind
mensen met een verstandelijk bepe
n.
die graag bij het strand bivakkere

1995: De Boldershof wordt
geëvacueerd
Het water staat hoog in de Waal
bij Druten. Alle cliënten worden uit
voorzorg geëvacueerd.

In 2001 sloot De Opmaat te Bedum
zich aan bij ’s Heeren Loo.

2012
‘s Heeren Loo bouwt
vrijheidsbeperkende
maatregelen af
met campagne
‘Net zo vrij als jij!’

2011
Groetjes van ’s Heeren Loo
Ter gelegenheid van 120 jaar ‘s Heeren Loo
brengen negen cliënten de geschiedenis van
de grote locaties van ‘s Heeren Loo in beeld.
Het resultaat: een prachtige expositie!

2012: Start behandelprogramma Groot Emaus
Topklinische zorg voor jongeren met een licht
verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.

2016

Wij bestaan
125 jaar. Onze regio’s
in Monster 50 jaar.
En dat vieren we!

2015
Campagne ‘Ik en mijn familie’
Voor iedereen is familie belangrij
k.
Daarom staat het thema ‘Ik en
mijn familie’ een jaar lang centraal
binnen ‘s Heeren Loo.

#125jaar

