Rondleidingen op Landgoed
Vrederust
Het van oorsprong Zeeuwse
psychiatrisch ziekenhuis Vrederust staat
al ruim 110 jaar in Halsteren in
Brabant. Er is veel te vertellen over de
historie van Vrederust. Waarom heeft
deze Zeeuwse instelling
bijvoorbeeld zich destijds hier gevestigd
en waarom op dit landgoed? Hoe was
het leven in dit psychiatrische
ziekenhuis en waarom was het
toen een afgesloten gebied? Hoe ging
de behandeling van de patiënten en hoe
was het voor het personeel om hier te
werken? Allemaal vragen die
beantwoord worden tijdens de
presentatie en uitgebreide rondleiding
op het prachtige Landgoed Vrederust.
Wat houdt de rondleiding in?
U wordt ontvangen in ruimte 4 van
Restaurant de Sprenge (Acaciadreef 2,
Halsteren) met koffie of thee. Tijdens de
koffie/thee krijgt u een presentatie over
het ontstaan van Vrederust, wordt meer

verteld over de behandeling van de
patiënten en hoe het was om hier te
wonen als patiënt. Ook geven we een
kijkje in het leven van het personeel dat
werkzaam was op het landgoed en de
veranderingen die Vrederust en de
psychiatrie in de loop der jaren heeft
meegemaakt; van krankzinnigengesticht
naar een moderne gespecialiseerde GGZ
instelling. Deze presentatie duurt
ongeveer 1 uur.
Na de presentatie volgt een wandeling
over het terrein met een bezoek aan het
karakteristieke hoofdgebouw. Men kan
ook kiezen voor een wandeling over de
begraafplaats met een bezoek aan de
kapel, het mortuarium en de
obductiekamer. Een combinatie van
beide wandelingen is bespreekbaar door
er wel of geen lunch bij te nemen.
De gehele opbrengst komt ten goede
aan de 'Stichting Aanvullende
Patiëntenzorg'.

Een rondleiding volgen?
Er is elke week een rondleiding mogelijk
op woensdagmiddag om 13.00 uur. U
dient zich hiervoor wel aan te melden.
Kosten voor deelname zijn € 4,00 p.p.
Wilt u voorafgaand aan de rondleiding
lunchen op Vrederust dan kan dat ook.
Vraag naar de mogelijkheden. Bent u
met een groep dan is een andere dag
dan de woensdag ook bespreekbaar.
Minimale deelname moet dan 8
personen zijn.
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Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij Joost de Bont,
gids rondleidingen Landgoed Vrederust.
Dat kan per e-mail
joo.debont@ggzwnb.nl of telefoon
06-28 94 85 07.
Wij zien u graag bij een van
onze wandelingen op ons prachtige
landgoed, tot ziens!

