
  

 

 
 
Titus’ tussen-onsje  
Februari 2015 � Carintreggeland � De Titus Brandsmahof � 0546-745133 
Titus Brandsmahof 3, 7606 SB, Almelo � buurtwerkers.tbh@carintreggeland.nl  
 
 
 
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 
 
Marietje Langeveld, is afgelopen woensdag (21 januari ) 80 jaar geworden. Kleindochter Annelot 
vond het een goed idee om dit in ons nieuwskrantje te plaatsen met een geweldige foto! Bij deze 
Annelot! En namens iedereen van de Titus Brandsmahof nog gefeliciteerd Marietje! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misschien heeft u ook een speciale verjaardag/trouwdag om te vermelden. Stuur een mailtje naar 
buurtwerkers.tbh@carintreggeland.nl en komt het ook in dit krantje. 
 
 
 
 
 



 

 

Nieuwtjes 
 

Expositie van Stichting “Behoud van het oud” 
 
Stichting "Behoud van het oud" is een stichting die graag het verleden en de toekomst bij elkaar 
willen brengen. 
Zij willen graag de dagelijkse gebruiksvoorwerpen behouden 
en de belangstelling voor de historie  bevorderen. Hierdoor 
blijft de kennis van het verleden actueel, wordt deze 
toegankelijk gemaakt voor een breed publiek en blijft het 
bewaard voor het nageslacht. 
Het verleden is een spiegel voor het heden, en wie zijn eigen 
tijd, het heden, goed wil begrijpen en verstaan, dient geen 
algehele vreemdeling te zijn in de toestanden van het 
verleden, waaruit die van het heden haar oorsprong namen. 
De stichting heeft wissellijsten met verschillende onderwerpen 
en een nostalgische karakter veelal met oude foto's, 
advertenties en of oude ansichten.   
Bij ons in de Titus Brandsmahof komen ze exposeren met 
oude reclame advertenties. 
Deze kunt u bekijken van 6 januari 2015 tot 2 maart 2015 van 9.00 uur tot 19.00 uur in het Grand-
Café. 
 

Nieuws uit de wijk 
 

Kleurrijk koken 
 
Wat was het gezellig, woensdag 21 januari. Ace had met de andere kookdames een molukse 
rijsttafel gekookt. De gasten genoten van de gezelligheid en de overheerlijke gerechten.  
 

   
 
Woensdag 18 februari gaan de kookdames Surinaams voor u koken. 
U kunt dan voor 7 euro om 17:30 aanschuiven in het wijkcentrum aan de Jan Tooropstraat 27.  
Wilt u daarbij zijn geef u dan telefonisch op bij kookdame Sheama: 06-29430818 
 
Graag, tot ziens! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nieuws van de vrijwilligerscoördinator 
 
 Gezocht vrijwilligers 
 
Heeft u er wel eens aan gedacht om vrijwilligerswerk te gaan doen? En twijfelt u nog? Dan is het 
onderstaande artikel misschien wel interessant om te lezen.  
 
Vrijwilligerswerk verlengt je leven en maakt gelukkiger 
Vrijwilligers hebben een betere gezondheid en een kleinere kans op voortijdig overlijden dan 
mensen die geen vrijwilligerswerk doen. Vrijwilligerswerk doen is goed voor de gezondheid. Dat 
blijkt uit onderzoek van dr. Suzanne Richards van de University of Exeter Medical School in 
Groot-Brittanië.(Bron: de website Zorg beter met vrijwilligers) 
 
Mocht u besluiten om vrijwilligerswerk te gaan doen, maak dan een afspraak met : Silvia Kuipers 
Coördinator vrijwilligers Titus Brandsmahof en Hoog Schuilenburg tel. 06-34357744 
silvia.kuipers@carintreggeland.nl om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn. Hieronder staan 
voorbeelden van een vacatures die we momenteel hebben. 
 
Vrijwilligersvacature Titus Brandsmahof 
 
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons een of meerdere dagen 's middags kunnen helpen.  
Het gaat dan om enkele bewoners te helpen/ ondersteunen bij het brood smeren en eventueel 
fruit schillen, eventueel een klein afwasje op de appartement doen. Je kunt bij vragen altijd 
terugvallen op iemand van de zorg en leggen uit wat de bedoeling is.   
 
Wanneer: 
Dag(en) in overleg van 15.30 tot 17.00 uur 
 
Wat wij vragen: 

• Geduld hebben, het tempo aan kunnen passen  

• Sociale vaardigheden bezitten (o.a. luisterend oor bieden en uitleg kunnen bieden) 

• Goede beheersing van de Nederlandse taal 

• Verantwoordelijkheidsgevoel hebben 

• U kunt zelfstandig werken 

• Kunnen omgaan met ouderen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Activiteiten 
 
Bingo 
 
Op donderdag 5 februari en donderdag 19 februari 
is er weer een gezellige Bingo .  
De bingo begint om 19.00 uur in het Grand – Café 
Kosten :1 plankje 4 euro of 2 plankjes voor 6 euro. 
 
 

Internetcafé 
 
In de activiteiten rubriek ziet u iedere maand “Internet Café” staan. Eigenlijk is dit een ruim begrip. 
U kunt hier als beginner op een computer les krijgen van iemand met een Olifantengeduld, kom 
rustig op donderdagmorgen een keer kijken.  
Ook mensen die al het vroeger geleerde eens een keer willen opfrissen zijn welkom.  
Het is een misverstand dat een “beginneling” iets stuk zou kunnen maken aan de computer. Dat 
kan alleen een persoon die ( bijna) alles afweet van een 
computer.  
Dus………… geen angst, dat kunt u overwinnen, door een keer te 
komen.  
Als u belangstelling hebt, kunt u voor iedere donderdagmorgen u 
aanmelden bij de buurtwerkers. Het is de bedoeling dat er van 
10.00 uur tot 11.30 uur gewerkt kan worden. Dus wie weet?? 
Tot ziens in het Internet Café.  
buurtwerkers.tbh@carintreggeland.nl  
 
 

Film: “de Nieuwe Wildernis”  
 
De Nieuwe Wildernis 
 
Donderdag 26 februari gaan we deze film bekijken  
om 19.00 uur in het Grand-café. Kosten €1,50 

 

In één van ‘s werelds dichtst bevolkte landen heeft zich een 

natuurgebied ontwikkeld van internationale allure: de 

Oostvaardersplassen. Hier bepaalt de natuur het ritme. Twee 

jaar lang volgde een aantal filmteams de vossen, ganzen, 

ijsvogels, herten en de grootste kudde wilde paarden van 

Europa. Het resultaat is een natuurfilm zoals die nog nooit 

eerder in Nederland is gemaakt. De expressieve konikpaarden 

werpen hun veulens tussen de kalveren van de majestueuze 

edelherten en heckrunderen. 

 

Een overvloed aan nieuw leven probeert met spectaculaire gevechten nieuwe territoria te 

veroveren. Het is een plek die in de lente en zomer een paradijs vormt, maar in de winter een 

grimmig landschap. Er is minder voedsel waardoor de bewoners van de graslanden en 

moerassen keuzes moeten maken die van levensbelang zijn. De Nieuwe Wildernis is een 

natuurspektakel voor iedereen. 

 



 

 

Ozo: Overijsselse Zieken Omroep 
 
Woensdag 4 februari komt de OZO weer ( Overijsselse Zieken Omroep) om een muziek middag 
te verzorgen in het Grand café. Een gezellige middag waar alle bewoners van de dagverzorging 
en de Titus Brandsmahof welkom zijn om samen naar de uitzending te luisteren. De gezellige 
middag begint om 14:30 tot 15:30 uur. Er zijn weer veel verzoekjes aangevraagd voor deze 
middag en vaak wordt er gedanst of zelfs een polonaise gelopen. Heeft u een verzoekplaatje wat 
u graag wilt horen of voor iemand wilt aanvragen geef het die middag door aan Hetty van de OZO.  
 

                                                                         
 

 

 

 

Nieuws van onze dagverzorging Titus Brandsmahof 
 
Dagverzorging Titus Brandsmahof 
 
Elke week van maandag tot en met vrijdag komt er een 
groep van 10 tot 20 personen om deel te nemen aan een 
dagprogramma.  
Iedere dag is er een inloopactiviteit vanaf 10.00 uur in het  
Grand Café ( ontmoetingscentrum). 
Hier is de mogelijkheid om gezamenlijk met de bewoners 
van de Titus Brandsmahof een kop koffie/thee te drinken.  
Vervolgens is er de mogelijkheid om deel te nemen aan 
verschillende activiteiten zoals handwerken, kaarten, 
bewegen, rummikub of bakken. 
Ook is er een kleinere ruimte waar de krant wordt voor gelezen en eventueel een 
geheugenspelletje gedaan wordt.  
Rond het middag uur wordt er gezamenlijk een warme maaltijd gebruikt, ook een brood maaltijd is 
mogelijk. Na de maaltijd is er gelegenheid tot rusten. 
Om half 3 wordt er koffie en thee gedronken in een groep of individuele activiteit gedaan. 
De activiteiten zijn heel divers, van sjoelen tot bewegen en 
van koekjes bakken tot creatief bezig zijn. Wanneer u meer 
informatie wenst over de dagverzorging kunt u altijd contact 
opnemen met de medewerkers van het ontmoetingscentrum. 
Via de mail of telefonisch. 
dagverzorging.tbh@carintreggeland.nl  of 0546-745107! 
 
   
 
 
 
 
 
 



 

 

Kapsalon Corine 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

In de maand februari/ maart: 
 

Abonnement vier keer  
wassen/ watergolven of wassen/ föhnen  

voor €59,50 i.p.v. € 67,60! 

Geldig van 1 februari t/m 31 maart 

 
Let op! dit bedrag moet in een keer afgerekend worden. 

 
Groetjes Corine,  

0611155599 
     

 Hersenkrakers 

1. Waarom kan een ei niet bevriezen? 

 

2. Wat doet een Belg als hij een vogel wil vangen? 

 

3. Waarom zit er een stuur op je fiets? 

 

4.Waarom hoor je koeien nooit zingen? 

          
 
 
    
 
            



 

 

Wist u dat? 
 
 - Er niet één normaal Nederlands woord rijmt op het woord "twaalf". 

- Je ogen altijd even groot blijven, terwijl je neus en oren doorgroeien. 

- De totale lengte van je bloedvaten 100.000 kilometer is? dat is te vergelijken 
met een dubbele   reis om de wereld.  

- Meer dan de helft van je botten in je handen en voetenzit. 

- Vrouwen twee keer zo vaak met hun ogen knipperen als mannen. 

- Als een man zich niet zou scheren hij over bijna 70 jaar een baard heeft van 9 meter. 

Mop 

Hond te Koop! 

Een man is aan 't rondrijden in de bossen en ineens ziet hij 'n bord voor 'n 
vervallen boerderij met de tekst 'Pratende hond te koop'  De man gaat naar 
de voordeur en belt aan. De eigenaar doet open en zegt dat de hond in de 
achtertuin ligt. De man loopt naar de achtertuin en ziet een Labrador in 't gras 
liggen.  "Prààt jij ?" vraagt de man. Dat klopt" zegt de hond. Nadat de man is bijgekomen van de 
schrik, vraagt hij :"Wat is je verhaal ?" De Labrador kijkt hem aan en zegt : 

"Nou, ik kwam er op jonge leeftijd al achter dat ik kon praten. Ik wilde de Overheid helpen, dus 
ben ik bij de CIA gegaan. In korte tijd werd ik van 't éne land naar 't andere gevlogen, zittend in 
kamers met spionnen en wereldleiders, aangezien niemand rekening hield met 'n hond die ze zat 
af te luisteren. Ik was één van hun meest waardevolle spionnen in de acht jaar die ik daar zat. 
Maar 't heen en weer gevlieg sloopte me en ik wist dat ik er ook niet jonger op zou worden, dus ik 
besloot het rustiger aan te doen. Ik nam 'n baan op 'n vliegveld als  Undercover 
Beveiligingsbeambte, zoekend naar verdachte figuren en meeluisterend naar gesprekken.  

Ik heb daar heel veel grote drugstransacties mee weten te stoppen en smokkelwaar 
tegengehouden. Hiermee heb ik ook meerdere medailles verdiend. Hierna ben ik getrouwd ; heb 
een aantal puppies gekregen en nu ben ik gewoon met pensioen. De man is met stomheid 
geslagen. Hij gaat terug naar de eigenaar en vraagt hem wat hij voor de hond vraagt. "Tien Euro" 
zegt de eigenaar. "Tien Euro ?!?  Deze hond is geweldig ! ! ! Waarom verkoop je hem zo 
goedkoop ?!!" roept de man. "Omdat hij zwaar uit z'n nek kletst." "Hij is nog nooit de tuin uit 
geweest...!" 

Oplossingen 
 
1. Omdat er een dooier in zit 
2. Dan gooit hij een kat in de lucht. 
3. Omdat je anders de bel in je hand moet houden. 
4. Ze zijn bang dat er ‘boe’ wordt geroepen. 
 
 
 
 



 

 

Gedicht “onzin gedicht!” 
 
Mientje, knientje, hazevel                   
lap mien schoenen met 
peerdevel.  
Met ’n stärke pikkedrdroat                                   
Dät ze nooit meer losse 
goat. 
Peter, Peter Poefpaf,                                                      
die de kinders koeke gaf, 
gaf d’r mien gien ene,                                  
‘k greep ‘m bie de bene.                              
En nog was Petertjen niet 
dood. 
Marten had zeuven jonge 
katten.                            
Twee witten en twee 
zwarten.    
Twee bolstarten en een 
kater.   
Die smeet e in’t water.    

 

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 10:30 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, dan zijn de kosten 15 euro voor het hele 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: maandagmiddag Hoe laat: 14.00 uur tot 16.00 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: 1e verdieping  
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:1e verdieping  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 1e verdieping 
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 ( krant lezen) 
Waar: Kleine Ruimte ruimte ( begane grond ) 
Woendag (oneven week) film kijken 
Waar: in (de bioscoop) 
Kosten: €2, - inclusief koffie/thee  
 
 
 
 



 

 

Schilderen 
Elke maandagochtend schilderen.  
Hoe laat: 10:30 tot 11:30 
Kosten: €2, - inclusief koffie/thee. 
Gebruikte materialen worden afgerekend na dat het uw werkstuk af 
is. 
 
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? 
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 
 


