
  

 

 
 

Titus’ tussen-onsje  
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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 
 
Sinterklaas 
 
Sinterklaas heeft zaterdag 29 november jl.  een bezoek gebracht bij 
ons in de Titus Brandsmahof. Iedereen genoot van een kop koffie 
met gebak. 
Met een Sinterklaaslied werd hij welkom geheten  
samen met zijn pieten. 
Sinterklaas bezocht iedereen afzonderlijk. 
De pieten zongen een lied voor ons en deelden pepernoten uit. 
Het was weer een ouderwets gezellige ochtend. 

 
 

                                                                                                  

                       



 

 

Kerstmarkt 
  
Het is december en dan wordt er overal wel een kerstmarkt georganiseerd. Daarom hebben wij 
ook zoals de afgelopen jaren weer een kerstmarkt georganiseerd samen met het 
Beeklustpark. Ook dit jaar was het een groot succes.  
 
Op vrijdag 12 december werd de kerstmarkt van de 
Titus Brandsmahof gehouden in samenwerking met 
het Beeklustpark. De kerstmarkt was geopend van 
15:00 tot 16:00 voor de bewoners van Titus 
Brandsmahof en voor de bezoekers van 16:00 tot 
20:30 uur.  
Er waren sfeervolle kraampjes en er werden 
verschillende artikelen aangeboden zoals 
kerststukjes, handwerkartikelen, sieraden, schalen, 
kerstkaarten enz. Voor de inwendige mens waren er 
kraampjes die verschillende hapjes verkochten. Ook 
is er gezorgd voor warme drank.  
In de Grand-Café kon je genieten van een patatje of een broodje met braadworst. Daarnaast was 
er nog van alles te doen voor jong en oud. De muzikanten gaven net dat beetje extra aan de al 
gezellige sfeer. Onze collega Francis heeft gespeeld op haar saxofoon, daarna konden we 
genieten van de verschillende muzikanten en van Fenneke Zonnebeld van Rival Music met zang 
en keyboard. Door lootjes te kopen konden de bezoekers leuke prijzen winnen. De opbrengst 
gebruiken we om nieuwe activiteiten te organiseren voor de bewoners van de Titus Brandsmahof. 
 
Al met al was het een super gezellige kerstmarkt. Ondanks het weer  mogen we wel spreken van 
een succesvol evenement.  
We willen alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet, zonder hen was het niet mogelijk geweest!  

 
                         
 
          
 
 
 
 
 
 
 
                 

 



 

 

Nieuwtjes 
 

Optreden Almelo’s shantykoor  
"De Oostvaarders". 
  

Donderdag 29 januari 2015 komt het Almelo’s 
shantykoor De Oostvaarders bij ons in het Grand-
Café een optreden verzorgen. 
Van 19.00 uur tot 20.45 uur kunt u luisteren naar 
verschillende shanty's en zeemansliederen.  
Het is een koor van ongeveer 50 mannen die 
meerstemmig zingen. Ook zingen ze af en toe solo. 
Ze worden ondersteund door verschillende muzikanten met accordeon, basgitaar, gitaar en banjo 
en niet te vergeten de drum. Kosten voor interne bewoners €1,50 en externen €5,- 
 
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 
 
Bodygoed 
  
Miranda Fox is specialist in onderkleding en nachtmode. 
Zij heeft bij ons op de kerstmarkt gestaan. 
  
Misschien bent u minder mobiel en kunt u de deur niet uit 
voor nieuwe onderkleding en nachtmode, dan zit u bij ons 
(body)goed. Wij zijn gevestigd in Ootmarsum en komen 
graag bij u, om u geheel vrijblijvend en kostenloos kennis  
te laten maken met onze onderkleding en nachtmode. 
Wij voeren uitsluitend de kwaliteitsmerken; Beeren tricot, Startex, sloggi, ten cate, schiesser enz. 
Ieder ander door u gewenst merk kunnen wij tevens leveren. 
  
Neemt u dus vandaag nog geheel vrijblijvend en kostenloos contact met ons op. U kunt ons 
bereiken op tel.: 06-48711349 of info@bodygoed.nl 
Wij hebben ook een website: www.bodygoed.nl 
  
Wij berekenen geen voorrijkosten binnen een straal van 25 km. 



 

 

Nieuws van de vrijwilligerscoördinator 
 
 

Gezocht vrijwilligers 
 
Heeft u er wel eens aan gedacht om vrijwilligerswerk te gaan doen, bijvoorbeeld door het 
programma van Gerald Joling en Gordon voor het Ouderenfonds? 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 bij ons vrijwilligerswerk te willen gaan doen, maak dan een afspraak met : 
Silvia Kuipers, coördinator vrijwilligers Carintreggeland Huizen 
Titus Brandsmahof en Hoog Schuilenburg, tel. 06-34357744 
silvia.kuipers@carintreggeland.nl om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn. Hieronder staan 
enkele vacatures die we momenteel hebben. 
 
Vrijwilligersvacature Titus Brandsmahof 
Hulp op de woning van kleinschalig wonen  
Op de woning, waar 6 (dementerende) bewoners wonen bent u er vooral om voor de gezelligheid 
te zorgen. U gaat samen met de bewoners koffie drinken en eventueel een spelletje doen. Het is 
ook mogelijk om met hen te gaan wandelen of naar de centrale activiteiten te gaan. Op de woning 
is altijd een verzorgende aanwezig. Wanneer: Dag(en) en tijden in overleg.   
 
Koffieschenken in het verzorgingshuis 
Op de verzorgafdelingen wordt er door vrijwilligers koffie en thee 
rond gedeeld bij de bewoners op het appartement. Dit gebeurt 3x 
per dag. Soms wordt er ook even een praatje met de bewoners 
gemaakt.  
Wanneer: Maandagavond en/of zondagavond 
 
Vrijwilligersvacature Hoog Schuilenburg 
Hulp bij de Avondbingo  
Vrijwilligers verzorgen geheel zelfstandig de Avondbingo. U helpt met de bewoners ophalen, het 
Bingo spelen, het drinken uitserveren en het opruimen.  
Wanneer: alle dinsdagavonden, behalve de eerste dinsdag van de maand  
 
Hulp bij het inloopatelier 
Er zijn bewoners die graag willen schilderen, glasverven etc. Bezit u de kennis en vindt u het leuk 
om onze bewoners hierbij te helpen, dan zijn we op zoek naar u. Wanneer: maandagmiddag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Activiteiten 
 

Bingo 
 
Op Donderdag  8 Januari en Donderdag 15 Januari 
Is er weer een gezellige Bingo .  
De Bingo begint om 19.00 uur in het Grand – Café 
Kosten :1 plankje 3 euro of 2 plankjes voor 5 euro. 
 
 

Muziekactiviteiten 
Woensdag 14 januari komt de OZO in het Grand-Café een gezellige muzicale middag verzorgen. 
Het is van 14.30 uur tot 15.30 uur 
 
Vrijdag 16 januari is er een musicale middagvan 14.30 uur tot 15.30 uur in het Grand-Café 
verzorgt door ROC leerlingen. 

 
 

Kapsalon Corine 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

                                            

 

                                          

     

 

 

                                          

                                                   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 

 

 Nederland –– quizvragen 

1. In welke Nederlandse stad vind je het Damrak? 
2. Wie is de schrijver van Nijntje? 
3. met welke woorden sluit Piet Paulusma het weerbericht af? 
4. Waarvoor staat de G in GFT? 
5. Welke Nederlandse zanger heeft 2 talen in zijn naam? 
6. Welk land ligt ten zuiden van Nederland? 
7. Hoeveel Waddeneilanden heeft Nederland? 
8. Hoe heet het bekendste Nederlandse miniatuurpark? 
9. Waarvoor staat de afkorting ABN? 
10. In welke zee liggen de Waddeneilanden? 

 

Oplossingen vindt u na de mop. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist u dat? 
 

 
           Wist u dat dolfijnen en walvissen met één oog open slapen? 

Dolfijnen en walvissen zijn zoogdieren. Ze zijn dus warmbloedig en om goed te functioneren 
moeten ze slapen. Het probleem is de omgeving waarin ze leven. De zoogdieren die op het land 
leven ademen zonder erbij na te denken. Het lichaam ademt automatisch. Dit zijn 'onbewuste' 
ademers. 
 
Dolfijnen en walvissen leven in het water en kunnen vrij lang onder water doorbrengen (soms 30 
minuten of zelfs nog langer). Zij moeten dus naar de oppervlakte gaan om te kunnen ademen. Zij 
zijn dan ook 'bewuste' ademers.  
 
Dit veroorzaakt dus een probleem wat slapen betreft. 
Korte periodes slapen is geen optie vanwege het risico 
dat ze te lang zouden slapen. De oplossing voor hen is 
dan ook dat ze één hersenhelft tegelijk 'uitgeschakelen'. 
Er slaapt dus maar één hersenhelft tegelijk. De ander 
kan dan gewoon in de gaten houden of er geademd 
moet worden en daar op in spelen. Dolfijnen en 
walvissen zijn dus altijd minimaal voor de helft wakker. 
 

  

 

 

 

 

 



 

 

Mop 
 
Chirurgen  
 
 

Oplossingen: 
  

1. Amsterdam 
2. Dick Bruna 
3. Oant moan 
4. Groente  
5. Frans Duits 
6. Belgie 
7. 5 (Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog) 
8. Madurodam 
9. Algemeen Beschaafd Nederlands 
10. De Waddenzee 

 
 
 

De eerste zegt: 
"Ik heb het liefste boekhouders 
op mijn snijtafel, 
want als je die opent, 
vind je alle organen genummerd,  
en dat is vreselijk gemakkelijk".  
De tweede antwoordt: 
"Ja, maar je moet eens elektriciteitsmannen 
op je snijtafel leggen, 
alles in hun lichaam is geordend 
volgens de kleurcode".  
 
De derde zegt daarop: 
"Nee, de bibliothecarissen, 
die zijn het beste om te opereren, 
alles in hun lichaam ligt op alfabetische volgorde". 
 
De vierde zegt hierop: 
"Weten jullie, 
ik heb het liefste de constructiebouwers, 
die mannen hebben er begrip voor 
als je reserveonderdelen over hebt". 
De vijfde zegt uiteindelijk: 
"Jullie hebben het allemaal goed mis.!! 
De politici zijn 't gemakkelijkste: 
geen ruggengraat, 
geen hart, 
geen hersenen, 
en je kunt het achterwerk 
met het hoofd verwisselen 
zonder dat het opvalt !!!!". 

  



 

 

Gedicht 
 
 
Gedachten als je ouder word 
 
Met mij is totaal niets aan de hand.                                                  
Ik ben zo fit, van lijf en verstand.                                                      
Wel wat artrose 
 

Ook in mijn heup en mijn knie.                                  
Als ik mij buk, is het net of ik sterretjes 
zie.                                  
Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk 
wat te hoog.                  
Maar ik ben fantastisch goed…..zo op 
het oog. 
Met steunzolen die ik heb gekregen,                                           
loop ik weer geweldig langs ’s Heren 
wegen.                               
Kom ik in de winkels en ook weer op het 
plein,                              
wat heerlijk zo gezond te mogen zijn.                                          
Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te 
komen,                                     
en om over vroeger te kunnen dromen.                                       
Mijn geheugen is niet meer wat het was,                                     
vaak ben ik vergeten wat ik gisteren nog 
las.                             
Ook heb ik wat last van mijn ogen.                                              
En mijn rug raakt meer en meer 
gebogen.                                         
De adem is wat korter, mijn keel vaak 
heel erg droog.            
Maar ik ben fantastisch goed…… zo op 
het oog. 
Is het leven niet mooi, het gaat zo snel 
voorbij als ik kijk naar foto’s over vroeger 
van mij.                                    
Dan denk ik terug aan mijn jeugdige 
jaren.                                   
Wilde ik een mooie jas, dan moest ik 
heel lang sparen.             
Ik ging fietsen en wandelen overal heen, 
en ik kende geen moeheid naar het 
scheen.                                   
Nu ik ouder word, draag ik vaak blauw, 
grijs of zwart.                    
En loop ik heel langzaam vanwege mijn 
hart.                                  
Doe het maar op je gemak zei de 
cardioloog.                            
U bent nog fantastisch….. zo op het oog. 
De ouderdom is goud, ja begrijp me wel.                                   

Als ik niet slapen kan en dan tot honderd 
tel.                         
Dan twijfel ik, denk ik of dat waar is.                                             
En of dat beeld van goud niet een beetje 
raar is.                           
Mijn tanden liggen in een glas,                                        
mijn bril op tafel, ’t gehoorapparaat in 
mijn tas.                              
De steunzolen naast mijn bed op een 
stoel.                                  
U weet nu wat ik met die twijfel bedoel.                                     
Trek niets in twijfel, zei de pedagoog.                                           
U bent nog fantastisch…… zo op het 
oog. 
En ’s morgens als ik ben opgestaan                                               
en eerst de afwas heb gedaan                                
Lees ik het laatste nieuws in de krant.                                             
Ik wil toch bij blijven naderhand                                                        
doe ik alles: eerst geef ik de planten 
water.                               
De kamer doe ik later.                                                                               
Wel gaat alles nu wat traag.                                                               
Ik heb na het eten wat last van mijn 
maag.                                        
Dat is heel normaal op je oude dag.                                                 
Aanvaard het rustig zei de psycholoog.                                               
U bent nog fantastisch goed…….. zo op 
het oog. 
 
Herkomst van dit gedicht is onbekend. 
 

 



  

 

 

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: 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: 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? 
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  


