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Stichting Vrienden van Trivium locatie P.C. Borsthuis /Het Hof 
Al in de beginjaren van Het Borsthuis, toen nog gevestigd aan de Kievitstraat in Hengelo, is de 
Stichting Vrienden van het Dr. P.C. Borsthuis opgericht. De aanleiding was dat bewoners, 
familieleden of nabestaanden graag met een donatie of legaat uiting wilden geven aan hun 
waardering en dankbaarheid voor de ontvangen zorg. De vriendenstichting beheert sindsdien deze 
giften en kan daarmee een jaarlijks programma van activiteiten bekostigen. Wij willen als Vrienden-
stichting financieel bijdragen aan een gezellige sfeer en een prettige leefomgeving voor de bewoners. 
Ook worden eenmalige investeringen gedaan, zoals de aanschaf van een piano, de plaatsing van een 
biljarttafel of het motoriseren van een tweepersoons fiets zodat bijna iedere cliënt samen met een 
bezoeker lekker kan fietsen.  
 
Bij de besteding van ontvangen gelden wil het stichtingsbestuur zoveel mogelijk bewoners bereiken. 
Wij stellen het activiteitenprogramma daarom altijd op in overleg met het management. De wensen-
lijst van cliëntenraad en medewerkers is voor ons leidend en van het allergrootste belang! 
Activiteiten als huifkartochten en feestavonden worden afgewisseld met activiteiten op kleinere 
schaal voor bedlegerige bewoners zoals ‘concert aan het bed’. Het gaat altijd om iets extra’s dat niet 
bekostigd kan worden uit reguliere zorgbudgetten.  
 
Het bestuur van de stichting besteedt veel aandacht aan een optimaal financieel beheer, zodat 
continuïteit van de uitgaven mogelijk blijft. In het stichtingsbestuur is zowel gedegen financiële 
kennis als bekendheid met cliëntenbehoeften aanwezig. Regelmatig is er overleg met het 
management, medewerkers en de cliëntenraad. Elk jaar wordt in mei op de Trivium-website een kort 
verslag gepubliceerd van de gefinancierde activiteiten van het voorgaande jaar en een globaal 
overzicht van de activiteiten die in het lopende jaar op het programma staan.  
Bestuursleden ontvangen geen beloning voor geïnvesteerde tijd en moeite.  
 
Contact- en bankgegevens  
Stichting Vrienden P.C. Borsthuis p/a Bergweg 39 7557 BS Hengelo  
E mail  m.schreuder.hoenkamp@xs4all.nl 
tel. 074-2424896  
fiscaal nummer: 805142629 
banknummer NL12INGB 0001199888 t.n.v. Stichting Vrienden Trivium  
 
Bestuursleden: 
 dhr. dr.ir. Henk Hoogstraten, voorzitter  
mw. mr. Mariëlle Schreuder, secretaris  
dhr. Ton Geerdink, penningmeester  
mw. drs. Martine van der Reijken 
dhr. drs. Jan Titulaer 
 
 
De belangrijkste in 2017 bekostigde activiteiten:  
- Klassiek huiskamerconcert en andere muziekuitvoeringen 
- Huifkartocht voor alle bewoners 
- Beautydagen mmv een schoonheidsspecialiste 
- Grote Zomerfair 
- Boottocht voor 6 groepen bewoners 
- Kinderboerderij met markt en crêperie 
- Snackactiviteit en IJsmiddag 
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De belangrijkste in 2018 bekostigde activiteiten:  
- Bloemschikworkshops voor Kerst en Pasen  in de huiskamers  
- Verwendag m.m.v. schoonheidsspecialiste en masseuse  
- Golden Oldies 
- Muziek voor  bed bewoners 
- Dansavond Forever Young 
- Circus 
- Zomerfeest 
- Picknick in Twickel 
- Theater op locatie  
 
De belangrijkste in 2019 bekostigde activiteiten:  
- Verwendagen door schoonheidsspecialisten en masseuses  voor alle cliënten. 
- Bezoek aan landgoed Kaamps, met excursie, lunch en bezoek aan boerderijdieren. 
- Winterbuffet voor clienten van de dagbesteding en hun partner. 
- Mobiele kinderboerderij. 
- Aanschaf plantenbakken op tafelhoogte voor moestuin, kruidentuin en bloemen. 
- Voorjaarsmarkt met bloemen en streekproducten. 
- 4 keer een jambe workshop 
 
De belangrijkste in 2020 bekostigde activiteiten:  
Ook voor dit jaar was een mooi activiteitenprogramma opgesteld, dat in januari voorspoedig van 
start ging.  Tot ieders grote spijt kon vanaf maart echter niets meer georganiseerd worden, omdat 
opeens een pandemie de gezondheid van bewoners en personeel bedreigde. De vereiste afstands- 
en beschermingsmaatregelen maakten alle gezellige activiteiten onmogelijk. Wel hebben we alle 
bewoners voor Pasen een mooi bloemstukje  laten bezorgen. 
 
De belangrijkste in 2021 bekostigde activiteiten: 
Door een nieuwe uitbraak van corona moesten alweer de meeste activiteiten worden gecanceld 
wegens besmettingsgevaar. In september kon wel een Franse themadag worden georganiseerd met 
live muziek, lekkere hapjes en een sneltekenaar die leuke karakituurportretten van de bewoners 
maakte. De mobiele kinderboerderij moest op het laatste moment wel worden uitgesteld. 
Afgesproken werd toen dat dit evenement in een nog uitgebreidere vorm in het voorjaar van 2022 
kon worden gehouden. Ook werden in de loop van het jaar enkele kleinere activiteiten vervangen 
door het aanschaffen van mooi spelmateriaal. 
 
Geplande activiteiten voor 2022 
In de hoop dat dit jaar weer veel mooie en gezellige activiteiten mogelijk worden is weer een heel 
aantrekkelijk programma samengesteld. Er staan vier themaweken gepland met veel muziek, spel, 
kraampjes enz. Er zijn veel grote en kleine muziekuitvoeringen gepland, zowel op de afdelingen, in 
het restaurant als buiten. Zo wordt een drumworkshop gehouden en komt er een muziekfestival met 
koren, een dweilorkest en Schotse muziek. Ook wordt een uitgebreid Kerstevent voorbereid. 
 
 
 


