


Deze presentatie is eigendom van Stichting Memento Mori (StMM),  
Weezenkerkhof Neerbosch.

Niets uit deze presentatie mag op enigerlei wijze gebruikt worden 
zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van StMM. 

U kunt contact opnemen via:  
mementomori1878@gmail.com



Beschermd stads gezicht                     Rijksmonument                 Gemeentelijke AandachtslijstBeschermd stads gezicht                     Rijksmonument                 Gemeentelijke Aandachtslijst



door godsdienst gedrevendoor godsdienst gedreven
als dienaren van Godals dienaren van God



uitzetkist meeuitzetkist mee





1e voogdijkinderen1e voogdijkinderen
met gerechtelijke met gerechtelijke 

tussenkomst komen tussenkomst komen 
naar Neerboschnaar Neerbosch



STARTSTART



Toekomstige locatie 
Weesinrichting NEERBOSCH

18661866
Schenking van grondSchenking van grond
in Schependom Neerboschin Schependom Neerbosch
door fam. Jansen,  door fam. Jansen,  
boerderij ‘Het Spijkerhof’boerderij ‘Het Spijkerhof’





1e Neerbossche 
werkplaats/ leerplek



Jongens ambachtenJongens ambachten
klompenmakerklompenmaker

kleermakerkleermaker
schoenmakerschoenmaker

timmermantimmerman
meubelmakermeubelmaker

schilderschilder
behangerbehanger

bakkerbakker
tuinmantuinman
bloemistbloemist

boerboer
drukkerdrukker

zetterzetter
binderbinder



Meisjes opleiding
als dienstbode en alsals dienstbode en als

toekomstig huisvrouw en moeder:toekomstig huisvrouw en moeder:
keukenkeuken

naai- en verstelkamernaai- en verstelkamer
wasserijwasserij

schoonmaakschoonmaak
bedden opmaakbedden opmaak

verzorging kleintjesverzorging kleintjes
hulp in het ziekenhuishulp in het ziekenhuis



DE KLEINTJESDE KLEINTJES
Jongentjes en meisjes wonen Jongentjes en meisjes wonen 

samen in het Moederhuis.samen in het Moederhuis.
Rond zeven jaar, vanaf de lagere school-Rond zeven jaar, vanaf de lagere school-

tijd,  gaan jongens en meisjes in tijd,  gaan jongens en meisjes in 
gescheiden paviljoens wonen.gescheiden paviljoens wonen.







foto: 1953foto: 1953
Pijlen: Resterende gebouwen anno 2021 Pijlen: Resterende gebouwen anno 2021 

uit de begintijd van uit de begintijd van 
de Weesinrichting Neerboschde Weesinrichting Neerbosch



Tijden veranderenTijden veranderen
- 1960:  Weesinrichting Neerbosch wordt - 1960:  Weesinrichting Neerbosch wordt Kinderdorp NeerboschKinderdorp Neerbosch
-  1970:    -  1970:    ••  Het wonen in grote paviljoens worden vervangen door    Het wonen in grote paviljoens worden vervangen door  

wonen met 16 jongeren (jongens en meisjes) in de wonen met 16 jongeren (jongens en meisjes) in de 
  honingraatpaviljoenshoningraatpaviljoens, meer ‘gezinsvervangend’ wonen, meer ‘gezinsvervangend’ wonen

      •• Geen slaapzaal, maar iedere jongere een eigen kamer Geen slaapzaal, maar iedere jongere een eigen kamer
      ••  Het verblijf op Neerbosch als ‘tussenfase’, niet meer    Het verblijf op Neerbosch als ‘tussenfase’, niet meer  

tot  volwassenheid, zo snel mogelijk weer terug naar  tot  volwassenheid, zo snel mogelijk weer terug naar  
het  reguliere levenhet  reguliere leven

foto: 1975foto: 1975



Industrieterrein West-KanaaldijkIndustrieterrein West-Kanaaldijk

Kinderdorp NeerboschKinderdorp Neerbosch

WeezenkerkhofWeezenkerkhof













PP = Begraafplaats = Begraafplaats





Rond 1904, begrafenis van een kindRond 1904, begrafenis van een kind







-    Jaarlijkse Maand van de Geschiedenis
-    Jaarlijkse Oud Weezendag, Hemelvaartsdag
-    NLdoet vrijwilligersdagen
-    Open Monumentendagen

en Lezingen



voorbeeldvoorbeeld













Uitbreiding in 1953Uitbreiding in 1953



Situering WeezenkerkhofSituering Weezenkerkhof





-  vele handen maken -  vele handen maken 
licht werklicht werk



Heeft u belangstelling voor een lezing?Heeft u belangstelling voor een lezing?
Voor alle informatie:Voor alle informatie:
mementomori1878@gmail.commementomori1878@gmail.com




