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PROGRAMMA

10.00 uur opening door wethouder Hans de Haan op het Molenaarsplein

10.30 uur Lezing Hans van Dijk in museum Het Pakhuis over recreatie in Ermelo in 
vroeger tijden. Museum Het Pakhuis, Molenaarsplein 24.

Van 10.00 tot 15.00 uur is de Jan van Schaffelaerkazerne te bezoeken in het kader 
van het 80-jarig bestaan van de kazerne. Belangstellenden kunnen meerijden vanaf 
het Molenaarsplein met oude legervoertuigen van Keep them Roling.

Vanaf 10.30 uur is de Zendingskerk te bezoeken. Er is een expositie ‘Reisschetsen’ 
van Dick Giel. Tevens zal er van 11.00 -11.30 u en van 14.30 -15.00 uur een klein piano
concert gegeven worden door Dries Vredenberg. Zendingskerk, Harderwijkerweg 10.

Vanaf 10.30 uur is de druivenkas op Groevenbeek te bezoeken. Wijngaardier Wicher 
de Hoop geeft uitleg. De speciale fietstocht komt ook langs deze locatie.

Vanaf 10.30 uur Fietstocht anno 1910, historicus Hans van Dijk heeft bijzondere infor
matie verzameld en dit verwerkt in een speciale fietsroute. Gratis af te halen bij de VVV.

12.30 tot 14.30 uur Nely Klarenbeek houdt een vertelling bij Het Solse Gat over de 
Sage van het Solse Gat.

13.25 uur Lezing Hans van Dijk in Boshuis Drie over de geschiedenis van deze bijzonde
re locatie en het gebied er omheen. Boshuis Drie, Sprielderweg 205.

Vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur Open Huis bij Schietverenging Piet Cronje; Leuvenumse 
weg 6a. Deze Ermelose schietvereniging bestaat 120 jaar.

‘s Middags is er nog een muzikale verrassing in de Muziektent op 't Weitje

Van 10.00 tot 12.00 uur Open Huis Ijsclub de Kanovijver, Suikerbakker 40.

Van 10.00 tot 13.00 uur Open Huis en fototentoonstelling bij Gert Staal in ‘De Hof 
van Minemeu’, Telgterweg 224.



Heidedorp met herberg

Herinneringen en plezier, dat staat centraal tijdens 
Open Monumentendag. Natuurlijk hebben mensen 
in Ermelo vroeger ook plezier gemaakt en feest ge
vierd. Oudere Ermeloërs vertellen met weemoed 
soms over het Algemeen Volksbelang, de zaal bij Ho
tel Peter, het Bosbad, de Besibar en de Besimill, de 
dancing in de molen en ga zo maar door.

Dit is allemaal verdwenen en als zodanig niet meer 
te bezichtigen. In een verder verleden, zeg maar 150 
jaar geleden, was Ermelo nog een klein heidedorp 
van enkele tientallen woningen en een herberg. 
Geen plek voor theaters, parken, dierentuinen en 
andere thema's die in grotere plaatsen een plek j 
kunnen krijgen bij de invulling van deze dag.

De zorginstellingen die Ermelo hebben doen i 
groeien, vervulden een belangrijke functie, maar j. 

kunnen bezwaarlijk als plekken van plezier wor- | 
den gezien. Hoewel ook daar plezier is gemaakt ! 
en ook daar ruimte was voor ontspanning. | 
Maar bij nader inzien biedt het thema recreatie ook l 
in Ermelo wel perspectief voor deze dag.

Toen rond 1880 het toerisme, het 'vreemdelingenver
keer', op de Noordwest-Veluwe op gang kwam, zagen 
sommigen in Ermelo meteen ook mogelijkheden. In 
toeristische gidsen werden de aantrekkelijkheden 
van Ermelo breed uitgemeten. Dat was natuurlijk de 
natuur (bos en heide) en de rust. Maar dat kon je ook 
elders en in andere streken aanwijzen. Er moest iets 
zijn dat Ermelo onderscheidde van andere plaatsen 
en als het ware uitnodigde om juist hierheen te 
gaan.



Groeten uit Ermelo
80 jaar

Door de dreiging van 
nazi-Duitsland in de jaren 
30 ontstond er een grote 
behoefte aan extra dienst
plichtigen en dus ook aan 
meer kazernes. Dit alles 
leidde tot de bouw van 16 
Infanterie-kazernes, waar
van er een in Ermelo werd 
gebouwd, de Jan van 
Schaffelaer. Hierbij moet 
worden opgemerkt, dat 
het toenmalige gemeen
tebestuur er lang over 
heeft gedaan voordat zij 
toestemming gaf voor de 
bouw hiervan.

Deze ging razend snel: 
men was begonnen in 
augustus 1938 en slechts 
1 jaar later was de kazer
ne gereed. Maar, omdat 
op 29 augustus 1939 de 
algehele mobilisatie werd 
afgekondigd, ging de for
mele opening niet door. 
De gedenksteen hiervan 
was al ingemetseld. Deze 
is nog steeds zichtbaar in 
het poortgebouw van de 
'Jan'.

Oorspronkelijk was vakantie alleen weg
gelegd voor welgestelden. In eigen land 
waren de kustplaatsen, Valkenburg en de 
Veluwezoom al in het midden van de 19e 
eeuw populair. Op de Noordwest-Velu- 
we hield toen slechts een enkeling va
kantie. Rond 1900 werd een kort verlof in 
eigen land voor meer mensen mogelijk. 
De Noordwest-Veluwe werd in korte tijd 
populair als bestemming en bleef dat ook 
nadien. In een korte presentatie laat Hans 
van Dijk zien welke ontwikkelingen hebben 
bijgedragen aan een grotere attractieve 
waarde van de streek en vooral ook wel
ke rol allerlei belanghebbenden in de regio 
daarbij hebben gespeeld.

De aanvang van deze lezing is om 10.45 uur 
in Het Pakhuis, Molenaarsplein 24.



In het kader van het 8o-jarig bestaan van de Jan van 
Schaffelaerkazerne op 29 augustus is er een Open Dag 
op de ‘Jan’ vanaf 10 tot 15 uur en wel op 14 september. 
Daarnaast is ook de Historische Collectie van de KMS te 
bezichtigen op deze tijdstippen.

C. A/loonen, HC-KMS

Keep them Roling

Vertrek naar kazerne
10.30 uur 

Volgende rit 11.30 uur
Volgende rit 12.30 uur
Volgende rit 13*30 uur
Laatste rit vanaf kazerne

15.00 uur

Jan van Schaffelaer
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De eerste bewoners waren ongeveer 1000 inwoners van
uit Barneveld, Voorthuizen en naaste omgeving, die een 
tijdelijke opvang nodig hadden door het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog op 5 mei 1940. Na 10 mei is de ka
zerne tot aan het voorjaar van 1945 in gebruik geweest 
door Duitse eenheden.
In mei 1945 en daarna werd de kazerne gebruikt voor 
het opleiden van militairen die bestemd waren, in eerste 
instantie voor Duitsland, maar dat werd tijdens de oplei
ding gewijzigd in een verplaatsing naar het voormalige 
Nederlands -  Indië.
In het voorjaar van 1948 werd er begonnen met de op
leiding van reserve officieren van de Infanterie, de SROI, 
gevolgd in de jaren zestig door ook de opleiding van het 
dienstplichtig kader in Den Bosch over te plaatsen naar Er
melo, hetgeen resulteerde in de nieuwe naam: de SROKI.

Omdat in 1994 de dienstplicht werd opgeschort, stond de 
kazerne 1 jaar later leeg. Daarna, tot 1 januari 2015, heb
ben diverse eenheden en opleidingen gebruik gemaakt 
van de 'Jan', waaronder 45 Painfbat. Echter, op 1 janua
ri 2015 opende de huidige bewoner van de kazerne, de 
Koninklijke Militaire School (de KMS), zijn deuren al hier. 
Op de KMS worden de beroepsonderofficieren van de Ko
ninklijke Landmacht (KL) opgeleid.



Druivenkas Oud Groevenbeek

Zo'n fraaie druivenkas als op Oud Groevenbeek zie je zelden. De 25 meter lan
ge, in 1915 gebouwde, kas is volledig gerestaureerd. Zelfs de oude tandwiel- 
constructie van de ramen functioneert weer.

Waar deze kas vandaan komt, is niet duidelijk, maar zeker is dat hij naar het 
ontwerp van de beroemde kassenbouwer Joseph Paxton (1801-1865) is ge
bouwd. Paxton was een tuinman en architect, maar vooral uitvinder van de 
combinatie van bouwen van metaal met glas. Hij kreeg internationale bekend
heid door zijn ontwerp voor het gebouw van de wereldtentoonstelling in 1851 
in Londen, in Hyde Parchet.

In Crystal Palace toonde de architect Paxton zijn uitvinding de mogelijkheden 
van geprefabriceerde elementen van metaal en glas, waarmee snel gebouwd 
kon worden. Paxton is dus ook bekend door de bouw van kassen. Hij ontwiep 
zijn eerste kassen bij de buitens Chatsworth en Edensor. De Groevenbeekse 
kas is een kopie van het allereerste ontwerp van Paxton in Edensor en een 
samengaan met het ontwerp van de ingang van Crystal Palace.

De druivenkas staat op landgoed Oud Groevenbeek. Er is ook een bijenstal 
waar imker Rob Nijman uitleg geeft over het leven van de bij. Dit is ook vlakbij 
het Theehuis met een natuurspeelplaats. Parkeren kan op de parkeerplaats 
aan de Putterweg nabij 220. Volg de bordjes naar de Druivenkas.



Boshuis Drie

Restaurant Boshuis Drie heeft een ge
schiedenis die terugvoert tot het jaar 
800. De eerste missionarissen stichtten 
er toen een kapelletje dat in de volks
mond bekend is gebleven als ‘Het Hei
lige Huuske'.
Historicus Hans van Dijk is in de ge
schiedenis van deze bijzondere locatie
gedoken en geeft een lezing hierover. 
Boshuis Drie is gevestigd aan de Spriel- 
derweg 205.

Schietvereniging Piet Cronjé

Deze Ermelose schietvereniging is op 18 
april 1900 opgericht en is ontstaan uit 
‘Volksweerbaarheid'. Vrijwel alle steden 
en dorpen in ons land hadden toen al 
een afdeling ‘Volksweerbaarheid'. 
Tijdens de rondleiding zullen leden uit
leg over de schietvereniging geven. Er 
is een buitenschietbaan de Schietberg 
voor het kleiduiven schieten en binnen- 
schietbaan waar met diverse wapens 
geschoten kan worden.
De locatie is te bezoeken tussen 13.00 
en 16.00 uur aan de Leuvenumseweg 6A 
in Ermelo.

Ijsclub de Kanovijver

Opgericht in 1933, met Koninklijke goedkeuring in 1934. Wat begon als Vereniging 
Ermelosche Ijsclub werd in 1934 uitgebreid met kano's en werd het in de volks
mond het Kanomeer en later de Kanovijver genoemd. Na de kano's kwamen er ook 
speeltoestellen. Zo kon de jeugd van Ermelo in de zomer en winter heerlijk in de 
buitenlucht spelen, schaatsen, zwemmen en kanoën.

Veel mensen hebben goede herinneringen aan deze mooie vereniging ook nu nog 
in 2019.86 jaar na de oprichting weten nog velen Ijsclub de Kanovijver te vinden. De 
Kanovijver wordt sinds het begin geheel onderhouden door vrijwilligers die op hun 
beurt weer genieten van de vele blije gezichten. Het is een unieke plek die al 86 jaar 
voor plezier zorgt. De Kanovijver is gevestigd aan de Suikerbakker 40.



Breng een bezoek aan Gert Staal in 'De Hof van Mi- 
nemeu' in Telgt, de plek waar men oude foto's kan 
bekijken van mensen en boerderijen uit de omge
ving en waar ook een oude Heerd (kamer) is met 
een interieur uit een ver verleden met allemaal 
familiestukken. Minemeu of anders gezegd Tante 
Mina was de oudtante van Gert Staal. Ze was een 
ongehuwde zuster van grootvader Staal. Ze heeft 
bijna 90 jaar op dit erf gewoond. Op deze plek was 
vroeger haar hof met de vele fruitbomen en haar 
grote groentetuin.

Er is een expositie Reisschetsen 
van Dick Giel in de Zendings
kerk. Ook zijn er gastvrouwen 
aanwezig om te vertellen over 
de geschiedenis van deze kerk.

V A L E Z I  E
WELKOM!

Op zaterdag 14 september vindt de landelijke Open Monumentendag 
plaats. Het lokale comité Open Monumentendag heet u van harte wel
kom. Het thema is Plekken van Plezier. Er is aan dit thema een zeer ge
varieerde invulling gegeven, voor elk wat wils.
Wij hopen u deze dag te ontmoeten.

Open Monumentendagcomité Ermelo: Tineke Loggers, Evert van de 
Beek, Aristien Egbertzen, Ronnie Regeling en Jan Bisschop.
Met dan aan Germa Greving van museum Het Pakhuis.
Speciale dank aan Hans van Dijk voor zijn inzet, de lezingen en het uit
zetten van de bijzondere fietstocht.
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