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Een jaar lang aandacht voor 575 jaar psychiatrie
Roots van Reinier van Arkel: terug naar de 15e eeuw
‘s-Hertogenbosch – In het kader van het 575-jarig bestaan van Reinier van Arkel
kunnen inwoners van Den Bosch en omstreken kennismaken met de
ontstaansgeschiedenis van de instelling. Op dinsdagavond 31 januari 2017 van 19.00 tot
21.00 uur geeft dhr. Walther Hoevenaars een college ‘Roots van Reinier’. Mevrouw
Madeleine van Toorenburg, lid van de Tweede Kamerfractie van het CDA, opent de
avond en daarmee het jubileumjaar van Reinier van Arkel. Na de lezing is er
gelegenheid om een bezoekje brengen aan de Regentenkamer en de exposities ‘De
zolders van Reinier’ en ‘Vijf eeuwen psychiatrie’. Pronkstuk van de avond is de
originele oprichtingsakte uit 1442 - normaal ondergebracht in het stadsarchief.
Een jaar lang activiteiten
Met ‘Roots van Reinier’ openen we ons jubileumjaar. Omdat we geworteld zijn in ’sHertogenbosch en de regio (zoals bijvoorbeeld blijkt uit de Bossche uitspraak
gèk-eind die verwijst naar het Hinthamereinde waar Reinier van Arkel gevestigd is)
organiseren we iedere maand - op diverse locaties in de regio - activiteiten voor burgers,
cliënten en medewerkers. Op die wijze willen we blijk geven van onze maatschappelijke
betrokkenheid. Een activiteitenkalender is vanaf begin februari te raadplegen via
www.reiniervanarkel.nl/575jaar.
575 jaar Reinier van Arkel
2017 viert Reinier van Arkel zijn 575-jarig bestaan. De geschiedenis van de instelling gaat
terug tot 1439 het jaar waarin de koopman Reinier van Arkel overlijdt. In zijn testament gaf
hij aan dat zijn vermogen moest worden bestemd voor de bouw van een gasthuis voor ‘arme
sinnelose menschen’ die buiten de muren waren geplaatst. Het huis dat in 1442 werd
opgericht bevond zich aan het Hinthamereinde. Reinier van Arkel is daarmee de oudste
psychiatrische instelling van het land en verankerd in ’s-Hertogenbosch en omgeving.
Aanmelden tijdstip
U bent welkom op de avond ‘Roots van Reinier’ die plaatsvindt op onze hoofdlocatie aan de
Bethaniestraat 2 in ’s-Hertogenbosch en duurt van 19.00 tot 21.00 uur. Vanaf 18.45 uur staat
de koffie voor u klaar. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, vragen wij om zich aan te melden
via communicatie@reiniervanarkel.nl en daarin aan te geven met hoeveel personen u de
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avond wilt bezoeken. Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt en vol =
vol.
Reinier van Arkel
Trots op ons rijke verleden én vooruitkijkend naar de toekomst bouwen wij aan een
betrokken, bevlogen en betrouwbaar Reinier van Arkel. Voor cliënten van alle leeftijden met
complexe psychiatrische problematiek biedt Reinier van Arkel gespecialiseerde
psychiatrische behandeling en begeleiding, bij voorkeur in de eigen omgeving van onze
cliënten.
Noot voor de pers:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ilse van den Eeden, corporate
communicatieadviseur, telefoon (073) 6586017 of via de e-mail
i.vanden.eeden@reiniervanarkel.nl.
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