
DE TWENTSE ZORGCENTRA VIERT 
HET 50-JARIG BESTAAN VAN DE LOSSERHOF

Programma jubileumweek



Ons prachtige terrein de LosserHof in Losser bestaat in september maar liefst 
50 jaar! In de afgelopen 50 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 staat de LosserHof bekend als de mooiste wijk van Losser.
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Voorwoord

“Ik ben Lies, ik ben 83 jaar en 
ik woon sinds het begin op 
de LosserHof; al 50 jaar dus!

In het begin werd op de LosserHof alles geregeld door de nonnen, maar daar heb ik 
geen goede herinneringen aan… De nonnen waren namelijk heel erg streng en als je 
niet precies deed wat ze zeiden, kreeg je alleen nog maar water en brood. Zelfs op je 
verjaardag kon er alleen maar een koekje af en verder niks. Ook het slapen vond ik 
toen maar niks; slapen in een stapelbed op een slaapzaal, om 7 uur ’s avonds al naar 
bed en de deur op slot! Gelukkig waren er wel gescheiden slaapzalen; eentje voor de 
mannen en eentje voor de vrouwen.
 
Op een gegeven moment hebben de nonnen afscheid genomen van de LosserHof. 
Daarna is er veel veranderd voor mij. Ik heb op meerdere verschillende groepen 
gewoond, maar nu alweer een hele tijd aan de Vlinderweg. Daar heb ik een eigen 
(slaap-)kamer met een eigen bed, mijn eigen spulletjes en mijn eigen dag-invulling. 
En ik krijg lekker thee of koffie als ik er zin in heb!
 
Ik heb zin in de feestweek omdat er dan ook weer kermis is! Ik heb kort geleden nog 
mee gedaan met de wandel-2-daagse en ik ben bij le Tour de Goal geweest. 
De baret daarvan zit in het mandje van mijn rollator.
 
Hopelijk komen jullie allemaal langs tijdens de feestweek. Dat vind ik wel gezellig!”
 
Groetjes van Lies
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Feestweek
Ik ben er als regiomanager trots op dat ons terrein de LosserHof al 50 jaar 
bestaat! En dat gaan we natuurlijk uitgebreid vieren. Van 10 t/m 16 september 
2017 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 een beweegdag, diverse muziekworkshops, 
een MCG-dag, een familiedag met een optreden van Jannes, een reünie voor 

(oud-)medewerkers en (oud-)leerlingen en 
een feestavond voor (oud-)medewerkers, 
vrijwilligers, stagiaires en leerlingen van de 
LosserHof. Ook de kermis valt in de feestweek. 
Uiteraard deze keer extra feestelijk met 
diverse attracties en lekkernijen! 

We gaan elkaar vast tegenkomen gedurende 
deze feestweek! Alvast heel veel plezier!

Harco de Bruin
Regiomanager Losser a.i.
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Consumptiemuntjes
De hele week zal in de tent de ranja 
en koffie/thee gratis zijn. Daarnaast 
worden er munten verkocht om 
consumpties mee af te rekenen. 
Gedurende de hele feestweek betalen 
cliënten €1,- per munt. Deze munten 
zijn blauw van kleur en alleen te 
gebruiken tijdens de feestweek. Na 
afloop kunnen munten die over zijn 
weer ingeleverd worden en wordt er 
geld geretourneerd. 

Op de vrijdag worden er andere 
munten gebruikt voor de reünie en het 
personeelsfeest. Deze kosten €1,50 
per munt en zijn oranje van kleur. Deze 
munten kunnen alleen op de vrijdag 
in de feestweek gebruikt worden 
en kunnen na afloop weer voor geld 
ingewisseld worden.

Vervoer tijdens feestweek
De hele week is het mogelijk om 
gebruik te maken van de belbus (groene 
bus)! Wil een bewoner of deelnemer 
graag naar de feesttent en is er geen 
mogelijkheid iemand te brengen? Bel 
dan de belbus via 06 1137 4867. Doe dit 
wel tijdig; niet iedereen kan tegelijk!

Aanmelden voor de activiteiten
Voor diverse activiteiten moeten 
cliënten opgegeven worden. Dit kan op 
de website van de afdeling Recreatie 
(www.dtzcrecreatie.nl). Hierop staan 
alle activiteiten vermeld. Je mag je 
voor alle activiteiten opgeven, dus doe 
lekker overal aan mee! De activiteiten 
zijn gratis! 

Fotografie
Tijdens de feestweek wordt er 
gefotografeerd en gefilmd door 
onze eigen RTV LOHO maar ook voor 
promotionele doeleinden. Wil je liever 
niet in beeld, of weet je dit van een 
bewoner of deelnemer? Geef dit dan ter 
plekke aan bij de fotograaf/cameraman.

Feesttent
Vrijwel alle activiteiten vinden plaats 
in de feesttent, maar ook enkele in 
de Bosrand of het OC, check dit goed 
op www.dtzcrecreatie.nl of in dit 
boekje. De feesttent staat op het grote 
grasveld ter hoogte van de Punt, met 
de ingang aan de grote parkeerplaats. 
De tent zal, wanneer er geen 
activiteiten zijn, elektronisch bewaakt 
worden. 

Onduidelijkheden?
Mail naar Luc Beld: 
Luc.Beld@detwentsezorgcentra.nl

Belangrijk
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Zondag 10 september 2017

Kerkdienst
Locatie: feesttent
Tijd: 10.00-11.00 uur
Alle cliënten, hun familie, vrijwilligers en medewerkers van 
De Twentse Zorgcentra zijn van harte welkom!

Het begin van de LosserHof lag vijftig jaar geleden in handen van een groep nonnen. 
Zij zijn al lang weg, maar op de LosserHof is altijd plaats gebleven voor geloof, 
levensverhalen, zingeving en ethiek.

Hoe mooi is het om daarom de feestweek te openen met een kerkviering. Een 
eigentijdse viering, want er is in vijftig jaar tijd natuurlijk wel wat veranderd. 

Verschillende bewoners en (oud)-medewerkers doen deze ochtend actief mee. Kom 
genieten van de muziek, de sfeer en het verhaal. Samen maken we er een goede 
start van de feestweek van!

Koffietafel en opening kunstwandelroute
Locatie: feesttent 
Tijd: 11.00-12.30 uur
Alle cliënten, hun familie, vrijwilligers en medewerkers van 
De Twentse Zorgcentra zijn van harte welkom!

Na afloop van de kerkdienst is er een koffietafel. Daarna wordt de 
Kunst-wandelroute gelopen onder muzikale begeleiding. De route loopt 
over het terrein van de LosserHof. Het verhaal ‘Het wonder van de LosserHof’ 
heeft als inspiratiebron gediend voor alle kunstwerken die onderweg te zien zijn.

Kerkdienst
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Maandag 11 september 2017

Muziekmiddag 
Locatie: feesttent 
Tijd: 13.30-16.30 uur
Alle cliënten, hun familie, vrijwilligers en medewerkers van 
De Twentse Zorgcentra zijn van harte welkom!

Deze middag staat in het teken van verschillende optredens. Je kunt 
gezellig een drankje komen drinken en er zal een gezellige sfeer zijn in 
de feesttent. Er zijn gratis poffertjes! Het is zondag dus nodig ook je familie 
en vrijwilligers uit om dit samen met jou te beleven!

Beweegdag
Binnen
Locatie: gymzaal/de Bosrand
Tijd: 10.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur
Alle cliënten van de LosserHof zijn van harte welkom!

Hier worden deze dag allerlei leuke Hollandse spelletjes gedaan zoals ezeltje prik, 
armpje worstelen en blik gooien.

Buiten
Locatie: sport- en speelveld bij de Bosrand
Tijd: 10.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur
Alle cliënten van de LosserHof zijn van harte welkom!

Buiten hebben we een spectaculair programma voor jullie voor elk niveau! Wie 
gooit de meeste punten met darten? Durf jij over de stormbaan? Of wil je liever 
lekker relaxen op het discokussen? Het kan allemaal! Kom allemaal langs en we 
maken er een sportieve gezellige dag van! 

NB. Bij slecht weer vindt het buitenprogramma plaats in de grote feesttent.6
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Dinsdag 12 september 2017

Ochtend: Muziek Workshops
Jambee
Locatie: O.C. kerkzijde
Tijd: 10.00-10.45 uur en 11.00-11.45 uur
Vooraf opgeven via www.dtzcrecreatie.nl

Muziek met Toon, Thijs en het Manfred Köller Trio
Locatie: feesttent
Tijd: 10.00-10.30 uur en 10.30-11.00 uur
Vooraf opgeven via www.dtzcrecreatie.nl

Optreden van het Manfred Köller Trio 
Locatie: feesttent
Tijd: 11.15-12.00 uur
Alle cliënten en medewerkers van de LosserHof zijn van harte welkom!

BIM (Beleven In Muziek)
Locatie: muzieklokaal/de Bosrand
Tijd: 10.00-10.45 uur en 11.00-11.45uur  
Vooraf opgeven via www.dtzcrecreatie.nl

Theater KAMAK
Locatie: O.C. podiumzijde
Tijd: 10.00-12.00 uur
Vooraf opgeven via www.dtzcrecreatie.nl
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Middag: Muzikale Middag ‘Het Hollands Lied’
Locatie: feesttent
Tijd: 13.30-16.00 uur
Alle cliënten en medewerkers van De Twentse Zorgcentra 
zijn van harte welkom!

Kom gezellig naar de muzikale middag in de feesttent. 
Promise music zorgt voor verschillende artiesten die komen optreden 
en ‘Het Hollandse Lied’ staat daarbij centraal. Verder zal er een optreden zijn 
van de BOM-club. Het dak gaat eraf vanmiddag! 

NB. Cliënten van andere locaties moeten hiervoor zelf vervoer regelen.

Avond: Graffity spuiten
Locatie: bij de feesttent
Tijd: 18.30-21.00 uur
Vooraf opgeven via www.dtzcrecreatie.nl

Ben je creatief en wil je dit laten zien? 
Kom dan vanavond! We werken met zijn 
allen samen aan een prachtig Graffity 
kunstwerk. Het eindresultaat zal een
mooie plek krijgen op de LosserHof.
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Woensdag 13 september 2017

Ochtend/middag: MCG- dag
De Klankenkaravaan
Locatie: feesttent
Tijd: 10:15-11:00 uur, 11:15-12:00 uur, 14:15-15:00 uur en 15:15-16:00 uur
Vooraf opgeven via www.dtzcrecreatie.nl

Ligconcert met Ruben Stolp op vleugel
Locatie: gymzaal/de Bosrand
Tijd: 10.00-10.45 uur, 11.00-11.45 uur, 14.00-14.45 uur en 15.00-15.45 uur
Vooraf opgeven via www.dtzcrecreatie.nl

Laat je meevoeren met de klanken van de klankenkaravaan en/of met de muziek 
van Ruben Stolp op vleugel tijdens het ligconcert. Aandacht en klank staan vandaag 
centraal. Vind je het fijn om te luisteren naar muziek en wil je je heerlijk ontspannen 
geef je dan op voor één van deze activiteiten. 

Avond: Kermis
Locatie: feesttent en grote parkeerplaats
Tijd: 18.30-20.30 uur
Alle cliënten van de LosserHof zijn van harte welkom!

Om 18.30 uur beginnen we in de feesttent met live-muziek als 
opening van de Kermis. Vervolgens zullen vanaf 19.00 uur de 
attracties gaan draaien. In de feesttent kun je genieten van gezellige muziek en 
een drankje. Dit jaar zijn er de volgende attracties: de Calypso, de draaimolen, de 
rupsbaan, touwtje trekken en natuurlijk ook weer de botsauto’s. Dit jaar wordt de 
Kermis door Stichting GOAL en medewerkers van De Twentse Zorgcentra vrijwillig 
ondersteund. Uiteraard zijn ook de patat-, oliebollen- en suikerspin/popcorn-kraam 
aanwezig. Kortom; het wordt een super gezellige avond! 

MCG activiteit
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Donderdag 14 september 2017

Kermis
Locatie: feesttent en grote parkeerplaats
Tijd: 10.30-12.30 uur en 13.30-16.00 uur
Alle cliënten en medewerkers van De Twentse Zorgcentra 
zijn van harte welkom!

Vandaag is er de hele dag Kermis voor alle cliënten van De Twentse 
Zorgcentra. Het eerste half uur (10.30-11.00 uur) zal een stille kermis 
zijn voor cliënten die niet tegen zoveel lawaai kunnen, daarna gaat de muziek aan! 
Dit jaar zijn er de volgende attracties: de Calypso, de draaimolen, de rupsbaan, 
touwtje trekken en natuurlijk ook weer de botsauto’s. Ook dit jaar wordt de 
Kermis door Stichting GOAL en medewerkers van De Twentse Zorgcentra vrijwillig 
ondersteund en zal DJ Jerry weer aanwezig zijn. Kortom; het wordt een zeer gezellige 
dag! De attracties zijn uiteraard GRATIS toegankelijk!! Lekkernijen als patat, drinken, 
popcorn/suikerspin en oliebollen zijn te koop tegen een kleine vergoeding van € 1,-.

NB. Cliënten van andere locaties moeten hiervoor zelf vervoer regelen.

Pauze
Locatie: feesttent
Tijd: 12.30-13.30 uur

In de feesttent is er gelegenheid om even bij te komen met rustige 
achtergrond muziek. Natuurlijk staat er koffie/thee en ranja klaar.
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Vrijdag 15 september 2017

Middag: Reünie
Locatie: feesttent
Tijd: 15.00-18.00 uur
Opgeven via www.detwentsezorgcentra.nl/22345/50jaarlosserhof

Vanmiddag organiseren we een reünie voor (oud-) medewerkers 
en (oud-) leerlingen. Je wordt ontvangen met koffie/thee en wat 
lekkers en gedurende het middagprogramma een hapje. Deze 
middag is er ook een rondleiding over het terrein, zodat je kunt zien 
wat er allemaal veranderd is. Voor consumpties kun je ter plaatse 
munten kopen (€1,50 per stuk). 
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Pauze
Locatie: vóór de feesttent
Tijd: 18.00-20.00 uur

Als je je hebt aangemeld via de website, kun je op eigen kosten gebruik maken 
van een warme snack.

Avond: Personeelsfeest
Locatie: feesttent
Tijd: 20.00-24.00 uur
Voor: (oud) medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en 
leerlingen van locatie de LosserHof

Knalfeest voor (oud-) medewerkers, vrijwilligers, stagiaires, 
leerlingen en bezoekers van de reünie. Er is muziek aanwezig in de 
vorm van de live-band Celebration. De entreekosten 
(inclusief 1 consumptiemunt) voor het personeelsfeest zijn €5,00. 
Voor overige consumpties kun je ter plaatse munten kopen (€1,50 per stuk). 

Entreekaarten kun je kopen via 
www.detwentsezorgcentra.nl/22345/50jaarlosserhof
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Zaterdag 16 september 2017

Middag: Familiemiddag
Locatie: feesttent en dagbestedingslocaties
Tijd: 13.30-17.00 uur
Alle cliënten die op de LosserHof wonen of hebben gewoond en 
hun familie zijn van harte welkom!

Een middag waarbij Familie-vereniging de LosserHof & de ColckHof 
de activiteiten sponsort. In de feesttent zijn optredens van 
Jeugdcircus Tubantino (13.30-ca. 15.00) en de Bonkenbargkapel 
(15.30-ca. 17.00). Ook zijn er diverse dag-bestedingslocaties open 
en de nachtdienstpost. Men kan de kunstroute wandelen. In de 
feesttent en bij de diverse foodtrucks kan wat lekkers worden 
gekocht.

Pauze
Locatie: vóór de feesttent
Tijd: 17.00-18.30 uur

Tijdens de pauze is er ook de mogelijkheid om iets te eten bij de verschillende 
eetgelegenheden. Uiteraard is er toegang tot de tent; deze wordt alleen wel 
omgebouwd i.v.m. het avondfeest.
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Avond: Slotfeest voor alle cliënten 
met optreden van Jannes
Locatie: feesttent
Tijd: 18.30-21.00 uur
Opgeven via www.dtzcrecreatie.nl

Op de laatste avond van de feestweek is er een fantastisch feest 
in de feesttent met een optreden van Jannes en andere artiesten. 
Het feest is voor alle cliënten van De Twentse Zorgcentra en hun 
familie. Het optreden van Jannes wordt mogelijk gemaakt door de 
steunstichtingen Welzijn en Fonds.

NB. Er wordt collectief vervoer voor de cliënten geregeld vanuit 
Enschede en Almelo. Ook dit wordt mogelijk gemaakt door onze 
steunstichtingen.

Avond: Vuurwerkshow
Locatie: in de nabijheid van de feesttent
Tijd: 20.15 uur
Iedereen is van harte welkom!

Na het feest in de tent sluiten we af met een spetterende vuurwerkshow.
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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.


