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50 Jaar Bartiméus Doorn 

Het jaar 2022 is een jubileumjaar. Bartiméus 

locatie Doorn is op 28 november 1972 officieel 

geopend en bestaat dit jaar dus 50 jaar! Dit 

willen we vieren met een Feestweek voor 

iedereen die verbonden is aan Bartiméus Doorn. 

De Feestweek is van woensdag 21 tot en met 

woensdag 28 september 2022.  

Tijdens deze gehele week is er een doorlopend 

programma om de geschiedenis van 50 jaar 

Bartiméus Doorn te zien, te ervaren en te horen. 

Er is er een Bartiméus-Museum in de Kapel met 

foto’s uit het 50-jarig bestaan. Ook is er een 

mogelijkheid om een rondwandeling over het 

terrein te maken. 

Iedere dag is de Snoezelwagen van de firma The 

Sensory Shop aanwezig. Voor reservering: zie de 

laatste pagina. Ter herinnering aan 50 jaar 

Bartiméus Doorn is er een CD gemaakt waarop 

herinneringen zijn verzameld. Op de CD staan 

een hoorspel en liedjes, gemaakt door en voor de 

bewoners. 

 

 

 

 



   
 

Woensdag 21 sept: Officiële opening  

Locatie: op en rondom het Plein 

Tijd: 14.00-16.00 uur  

Woensdag 21 september is de officiële opening 

van de feestweek. De bewoners die al 50 jaar bij 

Bartiméus Doorn wonen worden gehuldigd en 

speciaal voor deze opening uitgenodigd. Er zijn 

sprekers, muziek van Smash en Lobke en er 

wordt een kunstwerk onthuld.  

 

Wil je bij deze feestelijke middag aanwezig zijn? 

Aanmelden kan via deze link:  

http://tinyurl.com/50jaarbartimeus 

 

Donderdag 22 sept: Straatfeest Plein 

Locatie: op en rondom het Plein 

Tijd: 10.00-16.00 uur 

Donderdag 22 september is er een feest speciaal 

voor de bewoners en begeleiders van de 

woningen aan het Plein! Samen met bewoners en 

teams vullen we deze dag in. Zo kun je 

rondrijden met een echte trike (een driepersoons 

motor). Verder is er op deze dag een draaiorgel, 

een springkussen en friet! 

http://tinyurl.com/50jaarbartimeus


   
 

Vrijdag 23 sept: Straatfeest Forêtweg, 

Manegeweg en Tussenpad 

Locatie: Forêtweg, Manegeweg en 

Tussenpad 

Tijd: 16.00-19.00 uur 

Vrijdag 23 september is er feest speciaal voor de 

bewoners en begeleiders van de woningen aan 

de Forêtweg, Manegeweg en Tussenpad. Samen 

met bewoners en teams vullen we deze dag in. 

Er is een draaiorgel, poffertjes en smullen van 

een heerlijke smoothie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Zaterdag 24 sept: Ontmoeting 

Locatie: op en rondom het plein 

Tijd: 10.30-16.00 uur 

Zaterdag 24 september staat in het teken van 

ontmoeting en herinnering. Deze dag is speciaal  

voor (oud) medewerkers, vrijwilligers en 

donateurs. Er is een Pub-quiz, bezoek aan het 

Bartiméus Museum, muziek en een ‘historische’ 

rondwandeling met ‘Freule’ Annette; want wat 

gebeurde er in het verleden? 

 

Catering: Bij dorpshuis Roos kun je gebruik 

maken van een lunchpakket (dit kost € 4,50). 

Voor drinken wordt een kleine bijdrage 

gevraagd: frisdrank (0,50), alcoholische dranken 

(1,-). 

 

 

Wil je bij deze feestelijke dag aanwezig zijn? 

Aanmelden kan via deze link:   

http://tinyurl.com/50jaarbartimeus 

 

 

 

 

http://tinyurl.com/50jaarbartimeus


   
 

Zondag 25 sept: Familiedag 

Locatie: op en rondom het plein 

Tijd: 10.30 – 17.00 uur 

Deze dag staat in het teken van de bewoners en 

hun familie. Medewerkers van het pastoraat 

organiseren deze dag.  

Programma: 

10.30-11.30 Kapel-buitenviering op het plein    

11.30-12.00 Koffie/thee met iets lekkers 

12.00-14.00 Lunch   

14.00-17.00 Muziekoptredens 

 

14.00-14.20  Koor   14.30-14.50  Harp 

15.00-15.20  Orkest 15.30-15.50  Koor 

16.00-16.20  Harp      16.30-16.50  Orkest 

Catering: Via dorpshuis Roos is de mogelijkheid 

tot het gebruik maken van een lunchpakket 

(deze kost € 4,50). Voor drinken wordt een 

kleine bijdrage gevraagd: frisdrank (0,50) en 

alcoholische dranken (1,-).  

Wil je bij deze feestelijke dag aanwezig zijn? 

Aanmelden kan via deze link:   

http://tinyurl.com/50jaarbartimeus 

 

http://tinyurl.com/50jaarbartimeus


   
 

Maandag 26 sept: straatfeest 

Achterhoeklaan 

Locatie: op en rondom de Achterhoeklaan 

Tijd: 11.00-19.00 uur 

Maandag 26 september is er feest speciaal voor 

de bewoners en begeleiders van de woningen 

aan de Achterhoeklaan. Samen met bewoners en 

teams vullen we deze dag in. Zo kun je je laten 

masseren, zingen met Lobke, poffertjes eten en 

kun je rondrijden met een echte trike (een 

driepersoons motor). 

 

 

Dinsdag 27 sept: straatfeest Brink 

Locatie: op en rondom de Brink 

Tijd: 16.00-19.00 uur 

Dinsdag 27 september is er feest speciaal voor 

de bewoners en begeleiders van de woningen 

aan de Brink. Samen met bewoners en teams 

vullen we deze dag in. Er is een ‘dweilorkest’ en 

we gaan pannenkoeken eten! 

 

 

 

 



   
 

Woensdag 28 sept: Afsluiting Feestweek 

Locatie: op en rondom de Brink  
 

Tijd: 10.00 -18.00 uur 
  

Woensdag 28 september sluiten we de 
Feestweek met z’n allen officieel af. De gehele 

dag is er drinken en zijn er ijsjes!  
 

Programma:  
10.00-17.00 Draai en zweefmolen op de Brink  

15.00-17.00 Optreden Daan en Mark (bewoners 
Tweesprong) en Smash  

17.00 Feestelijke afsluiting  
16.00-18.00 Friet van Franklin (koop voor € 2,-- 

een muntje bij de kraam op het veld). Hiervoor 

kun je patat met saus of een snack kopen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Voor onderstaande programmaonderdelen 

vragen wij om via deze link aan te melden: 

http://tinyurl.com/50jaarbartimeus of door het 

scannen van de QR-code. 

 

 

 

Woensdag 21 september: Openingsfeest 

Zaterdag 24 september: Ontmoetingsdag 

-Lunchpakket (optioneel) 

-Pub quiz (optioneel) 

Zondag 25 september: Familiedag 

-Lunchpakket (optioneel) 

Reservering snoezelwagen The Sensory Shop 

De snoezelwagen van The Sensory Shop is voor 

een uur te reserveren. Geef in het formulier aan 

wat de voorkeur is. Een week voor aanvang 

ontvang je een bevestigingsmail. 

 

Voor vragen kun je terecht bij: 

mvdwal@bartimeus.nl 

 

 

http://tinyurl.com/50jaarbartimeus
mailto:mvdwal@bartimeus.nl


   
 

Doorlopend programma tijdens de 

feestweek 

Bartiméus museum 

Bezoek het museum in de Kapel. Deze is vrij 

toegankelijk en geopend van 21 t/m 28 

september tussen 10.00-17.00 uur. Het museum 

biedt u een herinnering aan de afgelopen 50 jaar 

van Bartiméus Doorn. 

Terrein wandeling 

Deze is vrij toegankelijk. De wandeling is op te 

halen bij Dorpshuis Roos. 

CD 

Ter herinnering aan 50 jaar Bartiméus Doorn is 

er een CD gemaakt waarin herinneringen worden 

opgehaald d.m.v. een hoorspel en liedjes, 

gemaakt door en voor de bewoners van 

Bartiméus. Deze is te verkrijgen bij Dorpshuis 

Roos. (kosten: €5,- ).  

 

We kijken uit naar een gezellige 

feestweek en hopen jullie daar 

allemaal te zien! 

 

 

 



   
 

De feestelijke jubileum week wordt mede 

mogelijk gemaakt door: 

 

 

De donateurs van het Bartiméus Fonds steunen 

al jarenlang het werk van Bartiméus en maken 
door hun giften vele extra’s mogelijk voor onze 

bewoners in Doorn. Samen zetten wij ons in voor 
mensen met een visuele beperking, zodat zij het 

leven kunnen leiden dat bij hen past. Want het 
gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat 

om hoeveel procent je leeft. Daarom is ons 
motto: 100% leven. 
 
Bent u benieuwd wat het Bartiméus Fonds 

allemaal doet en wilt u hun werk steunen? Kijk 
op bartimeusfonds.nl. 

 

 

 

 

 


