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Via dit krantje willen wij iedereen op de hoogte brengen van de 
activiteiten die worden georganiseerd in de Titus Brandsmahof. 
U bent van harte welkom bij deze activiteiten, zelfs wanneer u 
niet in de Titus Brandsmahof woont. Benieuwd wat het 
ontmoetingscentrum voor u kan doen in de wijk?  
 

Wees nieuwsgierig, kom binnen en kijk! 
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Terugblik 
 
Kathy Kelly 
 
Zoals in de vorige nieuwsbrief was te lezen gaf Kathy Kelly een wensconcert. 
 
De hartewens van Henk Zonnebeld was om Katie Kelly (van The Kelly Family) en zijn dochter 
Fenneke nog eens samen te zien optreden. Katie, al jarenlang een goede vriendin van zijn 
dochter vervulde die wens woensdagavond in een boordevolle Titus Brandsmahof. Het gehoor 
kwam van heinde en verre, uit Denekamp bijvoorbeeld. 
Fenneke, een verdienstelijk toetseniste begeleidde Katie op het keyboard. Het Twentzz pop-en 
rockkoor swingde na de pauze onder leiding van dirigente Aafke Börger-Veenstra. Ze kregen de 
zaal mee met een aanstekelijke medley. De senioren gingen uit hun dak. 
Als u nog even wilt terugblikken op deze mooie avond, luister hieronder naar de interviews en de 
optredens. 

Vul deze link in: 
http://www.omroepalmelo.nl/artikel/5845/Katie_Kelly_vervult_hartewens.html#.VCR1O94oyLw.email 

Wij bedanken AAFM Almelo voor deze link! En AAFM voor hun inzet omdat ze een mooi verslag 
hebben gemaakt van deze avond. 
 
Ook willen we Coen Mulder bedanken die geweldige foto’s heeft gemaakt van deze avond en van 
de burendag. Deze foto’s zijn allemaal te vinden op info@twentsefotosite.nl ! 

 
 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
Dorus 
 
Afgelopen 1 oktober is Dorus op bezoek geweest. De bewoners hebben genoten van de 
voorstelling. 
Het was erg gezellig, er was koffie met gebak en de opkomst was enorm. 
Dorus maakte allerlei grappen en deed leuke dingen met de bewoners. 

 
                                                                  

                                       
 

 

                                                                                            

                                     
 
Uitstapjes met de boodschappenbus: Samen uit – samen thuis 
 
We zijn met bewoners en mensen buiten de Titus Brandsmahof een dagje naar Ikea 
geweest. Het was erg gezellig. We hebben gewinkeld en koffie gedronken. Tussen de 
middag hebben we lekker gegeten. Na het winkelen hebben we een lekker ijsje gegeten en toen 
was het weer tijd om naar huis te gaan. 
 
Verder hebben we ook nog een herfsttinten-tocht gemaakt. We zijn richting Ootmarsum 
gereden langs mooie boerderijen en wat was de natuur toch mooi. Met alle herstkleuren. 
Vervolgens zijn we via Springendal naar Tante Sien in Vasse gereden. Daar hebben we heerlijk 
koffie gedronken met gebak erbij. Vervolgens met de bus weer richting huis. 
 
Het waren leuke en supergezellige uitstapjes.  
 
 



 

 

 
 
Open podium in de Titus Brandsmahof 
 
Op zaterdag 11 oktober organiseerden de buurtwerkers van Carintreggeland, het RIBW, Stichting 
de Klup en Scoop Welzijn een open podium in de Titus Brandsmahof. 
Iedereen kon/mocht zijn talenten op dit open podium tonen.  
De aanvang  was  om 18.30 uur en het duurde tot 21.30 uur.  
Het spannende was of er genoeg aanmeldingen zouden komen.  
Gelukkig bleek het een avondvullend programma te zijn geworden. 
 
Anne-Marie van Scoop heeft de hele avond gezellig aan elkaar gepraat. 

 
 
Optredens waren er o.a. van de band Mixed Generations. En wat waren ze goed! Ze speelden de 
hele zaal “plat”!  

   
 
Wim (uit de wijk) zong een 4 tal liedjes van Clouseau. Hij vond het super spannend, maar hij zong 
geweldig! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
En Stichting “de Klup” kwam met een band en een groep line dancers. Ook zij waren geweldig en 
super enthousiast. 

  
 

Het was een fantastische avond met een geweldige opkomst!  Wat een groot succes voor zo’n 
eerste keer. Jisca van het RIBW bedankt voor de mooie foto’s. Ruth van de keuken bedankt voor 
je inzet. Jolanda van “ de Klup “ bedankt voor het regelen van de band en de line-dancers. En alle 
vrijwilligers bedankt voor het slagen van deze avond.  

   
 

Circus in de Titus Brandsmahof 
Vanuit de Brede Buurt School hebben maandagmiddag 20 oktober vier kinderen uit groep 7 en 8 
opgetreden in woonzorgcentrum de Titus Brandsmahof. Voorafgaande aan dit optreden hebben 
de kinderen zes keer les gehad van een circusdocent in wijkcentrum ’t Nieje Veurbrook. 
De kinderen lieten hun kunsten zien zoals; jongleren met ballen, kunstjes met de diabolo en het 
lopen op stelten.   
Het was een leuk en gezellig optreden! Erg knap. De bewoners hebben er enorm van genoten. 
 

 



 

 

Sprookjesbuffet 
 

Wat was het gezellig afgelopen zaterdagmiddag 24 oktober. Een sprookjesbuffet in het  
Grand-Café van de Titus Brandsmahof.  Het hele restaurant was mooi versierd in sprookjesstijl. 
De vrijwilligers en medewerkers waren verkleed en het hele menu was erop aangepast met o.a. 
heerlijke heksensoep. 
Wat heeft iedereen genoten van de mooi aankleding, het heerlijke menu en de gezelligheid! 
Vrijwilligers, verzorgenden en medewerkers van het restaurant bedankt voor deze geslaagde dag. 
 

     
 
 

     
 
   

       
 



 

 

 

 

Nieuws uit de wijk 
           

 

 

                         

Kleurrijk koken 
 

 

Hallo allemaal, kleurrijk koken is weer fris begonnen aan het nieuwe seizoen.  
We gaan op de oude vertrouwde manier verder met koken in onze mooie keuken 
in “t Nije Veurbrook. De kookdames proberen er wel een nieuwe touch aan te 

geven door aan het begin van de avond uit te leggen wat er voor u is gekookt en waar het gerecht 
vandaan komt. 
Eén woensdagavond in de maand kunt u dan heerlijk genieten van de mooiste gerechten. 
In september zult u kleurrijk koken wel gemist hebben, maar dat komt omdat de kookdames met 
hun heerlijke gerechten op de multi – culturele eetmarkt hebben gestaan op de Titus 
Brandsmahof.  
 
In oktober hebben we weer als vanouds gekookt op “t Nieje Veurbrook “.  
 

 
 
En in november kunt u weer aanschuiven op 19 november dan koken de dames Servisch voor u!  
Ook weer vanaf 17:30 en voor 7 euro! Opgeven bij Sheama. 
 

 
 
 
In december zult u ons weer missen, dan staan wij op de kerstmarkt bij de Titus Brandsmahof met 
onze heerlijke gerechten.  
 
Graag tot ziens! 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

Deelnemen met een stand op de kerstmarkt 
 

Wilt u graag deelnemen aan onze jaarlijkse kerstmarkt: 
op vrijdag 12 december a.s. van 16.00 uur tot 20.30 uur houden wij weer een kerstmarkt. 
De kerstmarkt vindt dit jaar plaats in de Titus Brandsmahof en in het Beeklustpark. 
De kosten voor een stand in de Titus Brandsmahof zijn €12,50 per kraam.  
Hieraan stellen wij een maximum van 2 kramen i.v.m. beperkte ruimte.  
Dit bedrag is inclusief 2 consumptiebonnen, waarvan 1 voor een kop soep en de andere voor 
drinken. 
Wij willen u ook de mogelijkheid bieden om in het Beeklustpark met een kraam te staan. De 
kosten van één grote kraam is €25, -. U kunt zich opgeven bij: 
 
Carintreggeland, Titus Brandsmahof  
Welzijnsmedewerkers 
Titus Brandsmahof 3 
7606 SB Almelo  
Tel: 0546-745133 / 06-34363397 
E-mail: buurtwerkers.tbh@carintreggeland.nl 
 
 
 
 

Activiteiten 
 

Bingo 
 
Donderdag 13 november en donderdag 27 november (Sinterklaasbingo) is er weer bingo!  

 
 
De bingo begint om 19.00 uur in het Grand-Café. Kosten: 1 plankje € 3,00  of 2 plankjes voor   
€ 5,00. 
 
 

H & A Mode verkoop 
 

Op dinsdag 25 november is er weer een mode verkoop in het Grand-Café van de Titus 
Brandsmahof.  
Deze middag begint om 14:30 tot 16:30!  
Wij hopen u graag te zien op deze middag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kapsalon Corine 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Bij een behandeling in december ontvangt u een leuk kerstpresentje. 

Let goed op, de maand december is erg druk maak  

dus op tijd een afspraak!! 

 

December heeft aangepaste openingstijden: 

Maandag   22-12   09.00 – 16.00 

Dinsdag      23-12   09.00 – 16.00 

Woensdag 24-12   09.00 – 15.00 

 

Maandag   29-12   09.00 – 16.00 

Dinsdag      30-12   09.00 – 16.00 

Woensdag 31-12   09.00 – 12.00 

 

Van 01-01-’15 t/m 07-01-’15 is de kapsalon gesloten.  

 

Vanaf 8 januari gelden de normale openingstijden weer! 

 

 

Fijne kerst & een gelukkig nieuw jaar  

Groetjes Corine  

0611155599 

 
Van begin december t/m 20 december  

gelden de normale openingstijden. 

Let hierna goed op de aangepaste openingstijden.                                            

 



 

 

 

                                            

 

                                          

     

 

 

                                          

                                                   Nieuw: 

 

 

Elke 1
e
 woensdag ochtend van de maand  

 

 

 

Knippen in uw woning  

Voor wie niet meer mobiel is 

om naar de KAPSALON te komen.  

Uitsluitend op afspraak  

                              

                                06 111 555 99 

 

 

Groetjes Corine 
 

 
 
 



 

 

    

Hersenkrakers 
 
Klinkerspel 
Het is de bedoeling om klinkers (a, o, u, i of e) in te vullen: 
 
Wij zoeken bloemennamen: 
   
* Kl.pr..s = klaproos 
* M.rgr..t = ............... 
* R..s = .....................  
* Sn...wkl.kj. = ....................  
* M.d.l..fj. = .........................  
* K.m.ll. = ............................  
* T.lp = ........................ 
 
Oplossingen vindt u na de mop. 
 
Lichaamstaal:  
Wij zoeken lichaamsdelen. 
  
Voorbeeld: het geld groeit me niet op de rug.  
rug is dan het antwoord.  
 
  1. Met de ............... vol tanden staan.  
  2. Wie zijn ................. brandt, moet op de blaren zitten.  
  3. Het op zijn ............... krijgen.   
  4. Door de .................... gaan. 
  5. Iemand het vuur na aan de .............. leggen.  
  6. Zijn ............... voor iets of iemand ophalen. 
  7. Het voor zijn ................ krijgen. 
  8. Op grote ............... leven. 
  9. Iemand in de ................. nemen. 
10. Het achter de .................... hebben.  
11. Iemand met de .................. aankijken.  
12. Iemand op de ....................... trappen.  
 
Oplossingen vindt u na de mop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Wist u dat? 
 

 
 
Wist u dat de omtrek van de aarde wel 40.000 kilometer is? 
De aarde is ongeveer 5.000.000.000 (5 miljard) jaar geleden ontstaan uit een wolk van gas, stof 
en puin. Dat gas ontstond toen het heelal werd "geboren".  
 
De Aarde heeft een omvang van 40.000 km. Ze draait door de ruimte langs de Zon met een 
snelheid van 30 km/sec. Licht kan in 1 seconde tijd bijna 8 rondjes om de aarde maken. 
 

 
 
 
Wist u dat olifanten de enige dieren zijn die niet kunnen springen? 
Olifanten lopen niet echt snel. Ze lopen 6 km per uur. Maar als ze boos of bang zijn kunnen ze wel 
40 km per uur lopen, alleen over korte afstanden. Ook kunnen olifanten zwemmen en klimmen, 
maar springen kan niet. Bij het neerkomen zouden ze hun poten kunnen breken. Als een olifant 
om moet draaien lopen ze liever achteruit. Dat vinden ze makkelijker. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Mop 
 

Woordspelingen 

- De eerste dag pakte hij verdrietig zijn spullen in dozen en koffers. 
- De tweede dag kwamen de verhuizers zijn spullen halen. Op de derde dag ging hij nog één 

keer aan hun mooie eettafel zitten, zette mooie achtergrondmuziek aan, stak kaarsen aan 
en genoot van een maaltijd met garnalen, kaviaar en een fles witte wijn. 

- Daarna liep hij nog eenmaal door alle kamers van het huis en stopte overal een paar in 
kaviaar gedoopte, half opgegeten garnalen in de holle gordijnbuizen. 

- Hij ruimde de keuken op en vertrok.  
- Op de vierde dag kwam zijn ex-vrouw terug met haar nieuwe vriend en ze hadden het goed 

naar hun zin in dit mooie huis. 
- Maar langzaamaan begon het in huis te ruiken. Schoonmaken, dweilen, luchten, niets 

hielp. Het werd steeds erger.  
- Luchtroosters werden gecontroleerd op dode knaagdieren, kleden werden naar de stomerij 

gebracht. In iedere kamer kwam een luchtverfrisser te hangen. 
- Ongediertebestrijding kwam en plaatste overal gasspuiters. In de tussentijd moesten de 

bewoners wel even ergens logeren. Zelfs de dure vaste vloerbedekking door het hele huis 
werd vervangen. 

- Niets hielp. Vrienden en bekenden kwamen niet meer op bezoek. 
- Onderhoudspersoneel weigerde nog langer in hun huis te werken en de 

interieurverzorgster gaf er ook de brui aan.  
- Uiteindelijk konden ze zelf de stank ook niet langer verdragen en besloten te verhuizen en 

het huis te verkopen. 
- Maar, zoals zich laat raden, het huis werd niet verkocht. Zelfs niet toen ze na twee 

maanden in vraagprijs waren gehalveerd. 
- Ten langen leste besloten ze een hoge lening te sluiten en toch maar vast een nieuw huis 

te kopen, want hun relatie had ernstig te lijden onder de problemen. 
- Toen werd de vrouw gebeld door haar ‘ex’, die vroeg hoe alles ging in haar nieuwe relatie. 

Ze vertelde het verhaal van het rottende huis. Hij luisterde beleefd en zei dat hij hun oude 
huis vreselijk miste en was wel bereid het huis over te nemen, als zij bereid was verder van 
de alimentatie af te zien. Maar, door de alimentatie kon hij geen fatsoenlijke hypotheek 
krijgen, dus zou ze genoegen moeten nemen met 25% van de werkelijke waarde. 

- De vrouw ging met de voorwaarden akkoord, mits hij nu onmiddellijk het contract tekende. 
- Hij stemde hierin toe en binnen twee uur hadden haar advocaten het papierwerk voor zijn 

neus liggen.  
- Een week later stonden de vrouw en haar vriend glimlachend toe te kijken hoe de 

verhuizers hun huisraad van het oude naar het nieuwe huis brachten. 
- En om haar ex een hak te zetten, namen ze alles mee, zelfs de gordijnroedes. 

  

IK BEN GEK OP EEN HAPPY END, WAT JULLIE!! 

 

 

 



 

 

 

Oplossingen klinkerspel en lichaamstaal 
 
 
Klinkerspel: 
klaproos 
margriet 
roos 
sneeuwklokje 
madeliefje 
kamille 
tulp 
 
Lichaamstaal: 
 
  1. mond 
  2. billen 
  3. heupen 
  4. benen 
  5. schenen 
  6. schouders 
  7. kiezen 
  8. voet 
  9. armen 
10. elleboog  
11. nek 
12. teentjes 
 
 
 

Gedicht 
       
De Najaarstuin 
 
De zomer neemt afscheid,    
de bomen verkleuren                        
 ’t Wordt herfst en weer winter                                         
Maar onnodig te treuren….           
Seizoenen en tuinen,                                     
Zijn net als het leven,                    
van mensen en dieren,                          
Het wordt terug gegeven….                                         
De bladeren verdorren,                  
vergaan op de grond,                    
de ziel van een mens,                              
Die zijn thuis toch weer vond..    
De eeuwen lange kringloop,           
het blijft bij ons horen.                   
Een bloem gaat weer groeien,        
een kind wordt geboren ! 
 

   



 

 

 
 

Standaard activiteiten 
 
De inloopochtend 
Een goed begin van de dag. Zin in een spelletje, een goed gesprek, of gaat u liever handwerken? 
Schuif dan gezellig aan. Elke doordeweekse dag van 10:00 uur tot 11:30 uur in het Grand-Café. 
 
Bridgeclub 
De bridgeclub maakt al een tijdje gebruik van onze multi-functionele ruimte op de eerste 
verdieping.  
Elke woensdagmiddag en om de week op de donderdagmiddag van 13:30 uur tot 17:00 uur kunt 
u gezellig bij hen aanschuiven om een mooi potje te bridgen. Lijkt u dat wat voor maar 15 euro in 
het jaar. 
U bent van harte welkom. Graag tot ziens!  
 
Koersbalvereniging 
Ook de koersbalvereniging maakt al enige tijd gebruik van de multi-functionele ruimte op de 
eerste verdieping.  
Elke maandagmiddag van 13:30 uur tot 15:30 uur kunt u gezellig bij hen aanschuiven voor een 
mooi en fanatiek potje koersbal. Lijkt u dat nou ook wat. U bent van harte welkom. Graag tot 
ziens!  
 
Bibliotheek 
Leest u graag? We hebben een breed assortiment boeken: grootletter boeken, prentenboeken, 
encyclopedieën etc. Nieuwsgierig? Kom eens bij onze bibliotheek kijken. Onze vrijwilligers helpen 
u graag bij het maken van uw keuze. Ook wijkbewoners kunnen bij ons een abonnement afsluiten 
voor maar €5, - per jaar.  
Wanneer: maandag Hoe laat: 10.00 uur tot 12.00 uur 
Waar: Bibliotheek (2e verdieping einde van de gang) 
 
Bioscoop 
Gezellig een filmpje pakken? We hebben natuurdocumentaires, films uit ‘de oude doos’, 
optredens van bekende artiesten etc. Iedere week draait er een andere film.  
Wanneer: maandag  
Hoe laat: 14.30 uur tot 15.30 uur 
Waar: Bioscoop 
Kosten: gratis exclusief koffie/thee 
 
Internetcafé 
Tegenwoordig komt u er bijna niet meer onder uit, overal heeft u een computer voor nodig! Onze 
vrijwilligers kunnen u leren hoe u met de computer om moet gaan. Zo kunt u bijvoorbeeld leren 
hoe u moet e-mailen, informatie opzoeken op Google etc. 
Wanneer: dinsdag en donderdag 
Dinsdags: van  10:30 uur  tot 11:30 uur  (met eventuele uitloop tot 12.00 uur) 
Donderdags: van  10:00 uur  tot 11:30 uur 
Waar: Internetcafé 
Kosten: gratis exclusief koffie/thee 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Huiskamer Scoop 
Een huiskamer is een gezellige ruimte waar senioren elkaar ontmoeten voor een praatje of samen 
een activiteit ondernemen.  
Wanneer: dinsdag 
Hoe laat: 9.30 uur tot 12.30 uur 
Waar: multifunctionele ruimte 
Kosten: €2.50 
 
Inloopspreekuur ouderenadviseur Scoop 
Hier kunt u terecht met uw hulpvragen. Het kan prettig zijn om met iemand over uw situatie te 
praten en om samen te bekijken wat precies de knelpunten zijn/welke oplossingen mogelijk zijn.  
Wanneer: woensdag 
Hoe laat: 13.00 uur tot 15.00 uur 
Waar: kantoor in de gang van de Titus Brandsmahof 
Kosten: gratis 
 
Zitbewegen 
Aangepaste ochtendgymnastiek! Eke week kunt u onder professionele begeleiding in beweging 
komen. Vitaal ouder worden, daar blijf je jong bij!  
Wanneer: woensdag  
Hoe laat: 10.30 uur tot 11.30 uur 
Waar: activiteitenruimte begane grond 
Kosten: €2, - inclusief glaasje limonade  
 
Mannenochtend 
Onder begeleiding van Jan praten als mannen onder elkaar. De krant doornemen en actualiteiten 
bespreken.  
Wanneer: woensdag (de even weken)  
Hoe laat: 10.30 uur tot 11.30 uur 
Waar: Multifunctionele ruimte (1e verdieping) 
Kosten: €2, - inclusief koffie/thee  
 
Persoonlijke verzorging 
Laat u heerlijk in de watten leggen! Een lekker gezichtsmaskertje of de nagels laten doen het kan 
allemaal. 
Wanneer: elke laatste donderdag van de maand, uitsluitend op afspraak. 
Hoe laat: tijden in overleg 
Kosten: €2, - inclusief koffie/thee, gebruikte materialen 
 
Drie-gangen menu 
Mmmm.. Lekker! In ons restaurant kunt u iedere middag genieten van een warme maaltijd.  
U wordt geholpen door de cliënten van het dag activiteiten centrum van De Twentse Zorgcentra. 
Gezellig met een groep uit eten? Voor het bespreken van de mogelijkheden, neem contact op met 
ons restaurant 0546-745120 
Wanneer: iedere middag  
Hoe laat: 12.00 uur tot 13.30 uur 
Waar: Grand-Café 
Kosten: €7.75 (soep, hoofdgerecht, garnituren, nagerecht) 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Team Ontmoetingscentrum de Titus Brandsmahof 

Hebt u vragen, tips, of wilt u iets kwijt? Onze medewerkers staan voor u klaar. 
Wij zijn ma t/m vrij bereikbaar  

          van 8.30 uur tot 16.30 uur 
0546-745133 / 0546-745107 

Buurtwerkers.tbh@carintreggeland.nl 
Dagverzorging.tbh@carintreggeland.nl 

 
 

 
 
 
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, activiteiten en werkzaamheden? 
Volg ons op twitter! @OntmoetingTBH 
Opgeven voor de digitale nieuwsbrief? Mail naar 
buurtwerkers.tbh@carintreggeland.nl  
 
Tot ziens bij de Titus Brandsmahof! 
Titus Brandsmahof 3 
7606 SB Almelo 
0546-745133 / 0546-745107 
 
Wijkwebsite: ossenkoppelerhoek.isonzewijk.nl  


