
40 JAAR ‘T BOUWHUIS

Programma jubileumweek



Ons prachtige terrein ’t Bouwhuis in Enschede bestaat in september 40 jaar! Op 
1 augustus 1975 namen de eerste bewoners hun intrek op ’t Bouwhuis, toen 
onderdeel van Stichting Philadelphia Overijssel. In de afgelopen 40 jaar is er veel 
veranderd, zowel op het terrein als in de zorg en begeleiding van de bewoners en 
deelnemers met een verstandelijke beperking. Destijds was het een traditioneel 
instellingsterrein, maar tegenwoordig is het fl ink op weg om een prachtige wijk 
van Enschede te worden.
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voorwoord
40 jaar ontwikkeling
Het is nu bijna niet meer voor te stellen, maar 40 jaar geleden spraken we over 
zwakzinnigen en imbecielen en was er nauwelijks ruimte voor eigen regie. Nu spreken 
we over onze bewoners of deelnemers met een verstandelijke beperking. En het 
uitgangspunt is de cliënt zelf. Zij hebben zelf het recht om te bepalen hoe zijn of haar 
leven ingericht wordt, om zo de dingen te kunnen doen waar hij/zij blij van wordt.
 
Qua huisvesting is er ook veel veranderd op het terrein. Veel van de oorspronkelijke 
paviljoens zijn vervangen door nieuwe moderne woningen. Waar bewoners eerder 
de slaap- en badkamer moesten delen, beschikken nu steeds meer bewoners over 
een eigen appartement.

Rijke geschiedenis terrein ‘t Bouwhuis
Gebouwen die nog altijd overeind staan zijn villa Amelink en villa Bouwhuis. Deze 
gebouwen en de bijbehorende landgoederen die samen ’t Bouwhuis vormen, hebben 
een rijke historie. Beide erven worden voor het eerst genoemd in 1536! Bekender is 
de periode dat ze eigendom waren van de Twentse textielfamilies Blijdenstein en 
van Heek. Zij bouwden begin 20e eeuw de huidige villa’s en lieten prachtige tuinen 
en vijvers aanleggen, waarvan een groot gedeelte nog terug te vinden is.
 
Begin jaren ’70 kocht Stichting Philadelphia 
Overijssel landgoederen ’t Bouwhuis en 
’t Amelink om er een terrein voor mensen met 
een verstandelijk beperking te creëren.
 
Het 40-jarige bestaan van ’t Bouwhuis gaan we 
samen uitgebreid vieren. Ik nodig jullie dan ook 
van harte uit!

Harry Finkenfl ügel
Bestuurder De Twentse Zorgcentra

2

3



Feestweek
Ik ben er als regiomanager trots op dat ons terrein ’t Bouwhuis al 40 jaar 
bestaat! En dat gaan we natuurlijk uitgebreid vieren. Van 6 t/m 12 september 
2015 zijn er de hele week feestelijke activiteiten voor jou als cliënt, medewerker, 
vrijwilliger of familielid. De feestcommissie heeft een bomvol programma 

opgesteld met onder andere snoezelconcerten, 
een Hollandse dag met een optreden van 
Jannes en reünie/feestavond voor (oud) 
medewerkers en vrijwilligers. 

En vergeet ook niet mee te doen aan de 
leukste buurgroep verkiezing! Stem op de 
woon- of dagbestedingsgroep die volgens jou 
het leukste is. Donderdag avond reik ik de prijs 
uit aan de allerleukste!

Anneke Morsink
Regiomanager Enschede
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belangrijk
Consumptiemuntjes
Niet bij alle activiteiten zijn de consumpties gratis. In de feesttent kunnen munten 
gekocht worden. Deze kosten € 1,-. Oude consumptiemunten van De Twentse 
Zorgcentra zijn ook geldig. Het is niet mogelijk consumpties contant af te rekenen.

In dit programmaboekje staat aangegeven bij welke activiteiten consumptiemunten 
nodig zijn. 

Vervoer tijdens feestweek
De hele week is het mogelijk om gebruik 
te maken van de belbus! Wil een bewoner of 
deelnemer graag naar de feesttent en is er 
geen mogelijkheid iemand te brengen? Bel dan 
de belbus via 06 3088 3872.

Aan- en afmelden bij diverse activiteiten
Bij enkele activiteiten moeten cliënten aangemeld worden. Hiervoor hebben de 
woon- en dagbestedingsgroepen een mail ontvangen van de afdeling recreatie. 
Indien een cliënt onvoorzien toch niet aanwezig kan zijn, vergeet niet dit 
dan ook te melden. Bij zowel Gerard Veldscholte (T. 06 2260 8845) als bij de 
vervoersdienst (T. 088 430 4170). Hetzelfde geldt voor de vaste activiteiten die 
cliënten tijdens deze week hebben.

Fotografi e
Tijdens de feestweek wordt er gefotografeerd en gefi lmd voor onder andere 
promotionele doeleinden. Wil je liever niet in beeld, of weet je dit van een bewoner 
of deelnemer? Geef dit dan aan bij de fotograaf/cameraman.

Feesttent
Vrijwel alle activiteiten vinden plaats in de feesttent. Deze staat op het grasveld 
achter villa Bouwhuis.4
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zondag 6 september
Noaberkerkdienst
Locatie: feesttent
Tijd: 10.00 – 11.00 uur
Iedereen is van harte welkom!

We starten de feestweek met een kerkviering. Samen met onze noabers (Twents 
voor buren) van de woon- en dagbestedingsgroepen en de Noabers uit Enschede 
en Lonneker vieren we dat we 40 jaar bestaan. 

De viering staat in het teken van de Koning die uitnodigt voor een feest. Een 
spannend verhaal over welkom zijn, te gast zijn en eigen keuzes maken. Samen 
met de kerken uit Lonneker maken we er een feestelijke start van.

Ko�  etafel en opening wandelroutes
Locatie: feesttent 
Tijd: 11.15 – 13.00 uur
Iedereen is van harte welkom!

Na afl oop van de Noaberkerkdienst is er een ko�  etafel. Daarna worden de nieuwe 
wandelroutes op het terrein geopend. Deze routes lopen over het hele terrein. 
Langs de paden staan informatieborden met daarop de rijke textielhistorie 
van deze locatie. Maar ook wordt er aandacht besteed aan de geschiedenis van 
’t Bouwhuis zelf.

Kerkdienst
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maandag 7 september
Snoezelconcerten: Droomreis
Locatie: feesttent
Tijd: 10.00-16.00 uur
Bewoners/deelnemers moeten voor deze activiteit aangemeld 
worden. De groepen ontvangen vervolgens bericht wanneer de 
cliënt ingedeeld is.

Tijdens de vier snoezelconcerten kunnen cliënten genieten van wereldse klanken 
en de elementen aarde water, lucht en vuur. De artiesten van ‘Het is er al’ bespelen 
de volgende instrumenten: de Chinese gong, sjamanentrommel, Native American 
fl ute, Moldavische kavel, didgeridoo, klankschalen, de mondharp en meer. 
Daarnaast maken ze ook gebruik van aromatherapie. 

Voel je welkom en ervaar het zelf.

MCG activiteit

6

7



8

dinsdag 8 september
Ko�  econcert
Locatie: feesttent
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Iedereen is van harte welkom!
Kom ook naar het gezellige ko�  econcert vanochtend! Iedereen, dus ook 
familieleden zijn van harte welkom. Geniet van de prachtige muziek van 
zangeressen Dana en Karin onder het genot van een kop ko�  e/thee of een 
glas ranja met wat lekkers.

Playbackshow
Locatie: feesttent
Tijd: 14.30 – 16.00 uur
Iedereen is van harte welkom! 
Consumpties kosten 1 muntje.
Na het succes van de playbackshow in juli, organiseren we ook tijdens de 
feestweek een playbackshow voor cliënten. De ‘artiesten’ zijn al enkele weken aan 
het oefenen en het belooft een spetterende show te worden!

GOALavond
Locatie: feesttent
Tijd: 18.30 – 21.00 uur
Iedereen is van harte welkom! 
Cliënten uit de regio’s Almelo en Losser zijn 
uitgenodigd per mail. Consumpties kosten 1 muntje.
Stichting GOAL geeft de bewoners en deelnemers een GOALavond cadeau om het 
jubileum te vieren. Vanavond treedt Big Band Apollo op! Maar ook zijn er enkele 
verrassingsoptredens…
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woensdag 9 september
Braderie
Locatie: plein voor de Samenloop
Tijd: 10.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur.
Iedereen is van harte welkom!
Consumpties kosten 1 muntje.

De braderie, die ooit klein is begonnen, 
is in de loop van de jaren uitgegroeid 
tot een echt evenement. Cliënten, 
familieleden, medewerkers en andere 
belangstellenden zijn van harte 
welkom om te komen snu� elen 
tussen de vele kramen. Er wordt van 
alles verkocht; van eigen gemaakte 
producten, tot brocante spulletjes en 
andere hebbedingen.
 
Bovendien zijn er ook leuke attracties 
en activiteiten voor jong en oud. Er is 
live muziek in de tent, verzorgd door 
drumband Rintintin en de Serenado’s. 
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donderdag 10 september
Hollandse ochtend
Locatie: feesttent
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Iedereen is van harte welkom!

Het dak gaat eraf vandaag! De hele dag is er Hollandse muziek te horen in de 
feesttent. Vanochtend treden onder andere Dyon en Dana op.

Hollandse middag
Locatie: feesttent
Tijd: 13.30 – 16.00 uur
Iedereen is van harte welkom! 
Consumpties kosten 1 muntje.

We hossen gezellig door vanmiddag op heerlijke Hollandse muziek. Vanmiddag 
komt Duo-music4all.
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donderdag 10 september
Hollandse avond met Jannes
Locatie: feesttent
Tijd: 18.30 – 21.00 uur
Bewoners en deelnemers zijn van 
harte welkom! Cliënten uit de regio’s Almelo en Losser 
zijn uitgenodigd per mail. Consumpties kosten 1 muntje.

Vanavond zijn er optredens van Dyon, Robert Caarels en 
René Munster met als hoogtepunt om 20.00 uur een 
optreden van Jannes!

Uitreiking leukste buurgroep
Locatie: feesttent
Tijd: 19.00 uur
Iedereen is van harte welkom!

Vanavond is het helemaal feest! Rond 19.00 uur is de uitreiking van de leukste 
buurgroep van ’t Bouwhuis. Spannend hoor! Op wie zal het meest gestemd zijn? 
Kijk voor meer informatie over deze verkiezing op de stembiljetten of op intranet.

Vuurwerkshow
Locatie: achter de feesttent
Tijd: 21.00-21.15 uur
Iedereen is van harte welkom! 

We sluiten de avond knallend af met een spetterende vuurwerkshow.
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vrijdag 11 september
Lunch
Locatie: Samenloop
Tijd: 11.30-12.15 uur
Vooraf opgeven via www.detwentsezorgcentra.nl/40jaarbouwhuis

Gasten die het symposium over Noaberschap en Participatie bijwonen, zijn tevens 
uitgenodigd voor de lunch die hieraan vooraf gaat.

Symposium Noaberschap & Participatie 
Locatie: Samenloop
Tijd: 12.30-14.30 uur
Vooraf opgeven via www.detwentsezorgcentra.nl/40jaarbouwhuis

Projectmanager Marian Stevelink geeft een presentatie over de Handicap 
Experience. Dit driejarige project heeft als doel medewerkers en andere 
betrokkenen rondom de cliënt meer inzicht te geven in diens belevingswereld 
door anders te kijken. 

Manager Chris van Raan vertelt over onze nieuwe leer-werklijnen voor diverse 
werkvelden. Binnen een leerlijn worden cliënten getraind in het vergroten van hun 
vaardigheden binnen dat werkveld. 
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vrijdag 11 september
Receptie
Locatie: feesttent
Tijd: inloop 14.30, start receptie 15.00 uur.
Graag vooraf opgeven via 
www.detwentsezorgcentra.nl/40jaarbouwhuis

Tijdens de receptie is iedereen welkom die nu of in het verleden een connectie 
heeft (gehad) met ’t Bouwhuis. Jan Schukkink, antropoloog, geeft een korte 
presentatie over de rijke textielgeschiedenis van ’t Bouwhuis.

Reünie/feestavond (oud) medewerkers 
en vrijwilligers
Locatie: feesttent
Tijd: 20.00 -23.30 uur
Voor (oud) medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en leerlingen 
van locatie ’t Bouwhuis.
Twee gratis consumpties. Overige consumpties kosten 1 muntje.

Een gezellige avond voor alle (oud) medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en 
stagiaires. De band Wheels treedt op. En er zijn bijzondere entertainers aanwezig!
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zaterdag 12 september
Jubileumfeest BOOM TV
Locatie: feesttent
Tijd: 10.00 - 12.00 uur
Iedereen is van harte welkom!
Twee gratis consumpties. Overige consumpties kosten 1 muntje.

Ook onze eigen televisiezender BOOM TV viert feest, want ze bestaan 30 jaar! Dit 
wordt vanochtend gevierd met ko�  e en gebak en een speciaal Ren je Rot spel!

Lunch
Locatie: feesttent
Tijd: 12.00 – 14.00 uur
Iedereen is van harte welkom!

Kom langs en eet gezellig mee. Er worden heerlijke pannenkoeken gebakken, 
gesponsord door Stichting Fonds en Stichting Welzijn De Twentse Zorgcentra.
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zaterdag 12 september
Familiedag
Locatie: feesttent
Tijd: 14.00 – 15.45 uur
Iedereen is van harte welkom!
Twee gratis consumpties. Overige consumpties kosten 1 muntje.

De familievereniging ’t Bouwhuis organiseert een heel bijzondere middag met 
een optreden van Jeugdcircus Tubantino! Dat belooft een spektakel te worden 
in de feesttent!
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De Twentse Zorgcentra
Centraal telefoonnummer
088 430 4000 

Postbus 2112
7500 CC Enschede 

info@detwentsezorgcentra.nl

www.detwentsezorgcentra.nl

bedankt!
De feestweek wordt mede mogelijk gemaakt door verschillende sponsoren. 
Hiervoor willen we ze heel hartelijk bedanken.

Attent
Bloemisterij de Schikkerij
BOOM TV
Café Sprakel
Douwe Egberts
Drogist Yntema
Familievereniging ‘t Bouwhuis / 
Regionale Cliëntenraad

Hotel en restaurant Savenije
Regiokantoor Kleisman
Stichting GOAL
Stichting Welzijn De Twentse Zorgcentra
Stichting Fonds
Vuurwerk events
Welberg A.B.T.B.


