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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 
 
 
Shantykoor “De Oostvaarders” 
 

Donderdag 29 januari jl.  heeft 
het Shantykoor "de 
Oostvaarders" uit Almelo ons 
een geweldige avond verzorgd. 
Ze waren met 40 mannen. Ze 
kwamen al zingend binnen. Bij 
vele liederen waande je je op 
zee. Liedjes zoals Ameland, 
Sailing Home, Hoor je het ruisen der zee". Toen wij uit Rotterdam 
vertrokken en zeeman wat heb je mooie ogen werden solo 
gezongen. Ook zong de goede kok volledig als kok verkleed "der 
allerbeste koch". Na de pauze begonnen ze aan "de kleine café aan 
de haven, de klok van Arnemuiden, wie wil er mee naar Wieringen 
varen. De solist zong "Dass kan doch einen seeman, Brussel zuid, 
nou tabé dan". Aan het eind zongen ze een Hollandse medley. 

 
 
 
           
 
 
 
 
 



 

Valentijnsdag 
  
 Wat te doen met Valentijnsdag? 
  
Als wij onze bewoners-bezoekers vragen of 
Valentijnsdag vroeger aan de orde was, horen wij 
eigenlijk dat dit niet werd gevierd. 
Wij dachten dat het wel een leuk idee was om kinderen 
uit de buurt uit te nodigen om bij ons te komen op een 
woensdagmiddag. Jong en oud bij elkaar. 
Scoop kwam dus met ongeveer 13 kinderen in de 
leeftijd van 7 tot 12 jaar. 
En omdat het de woensdag 11 febr. was was dus een paar dagen voor 14 febr. Valentijnsdag 
dachten wij dat het leuk zou zijn om hier extra aandacht aan te besteden. 
Dus wat te doen: 
  
Een kleurplaat, (met hartjes) wat je als doosje in elkaar 
kunt vouwen. 
En van rode wol (rood is de kleur v.d. liefde) een 
wuppie te maken. 
  
Wij konden 5 grote tafels maken met daaraan 3 a 4 
bewoners en 2 a 3 kinderen met vrijwilligsters en of 
begeleiders van Scoop. 
  
Tegen 15.00 uur zaten onze bewoners aan de tafel met 
een kopje koffie of thee en een koekje in afwachting 
van de dingen die zouden gebeuren. 
En ja hoor daar kwamen de kinderen van Scoop met hun begeleiders. 
Dat geeft natuurlijk een hele gezellige drukte met zich 
mee. 
De kinderen werden voorzien van ranja en een 
versnapering en gingen verspreid aan de tafels zitten. 
 
Willeke had de microfoon en vertelde wat de bedoeling 
was over de kleurplaat en de wuppie. 
Nou dat was niet tegen dovemansoren gezegd, 
iedereen ging druk in de weer met kleurpotlood ,lijm en 
de wol. 
Jong en oud dit ging prima. 
Een uurtje is dan zo voorbij, en iedereen kon naar huis 
met een mooi presentje (doosje met wuppie). 
Ondertussen zijn er foto's gemaakt zodat je kunt zien hoe het er aan toe ging. 
  
Later nog een mail naar Scoop gedaan om te vragen hoe hun beleving was geweest. 
En ja hoor de kinderen waren enthousiast en vonden het ook voor herhaling vatbaar. 
En ik denk dat ook onze bewoners hebben genoten. 
 
Wat natuurlijk wel belangrijk is om dit te realiseren is dat wij dan onze vrijwilligers wel nodig 
hebben. 
Dus hierbij alle dames Ine, Astrid, Anouska, Will, Dinie en Fiona Hartelijk Dank. 
  
Op naar een nieuwe aktiviteit voor Jong en Oud.  
 
 
 



Nieuwtjes  
 
Expositie in het Grand-Café 
 
Mijn naam is Dennis Zanoni. Ik ben 
beeldend kunstenaar, 57 jaar oud en 
doe vrijwilligerswerk 
voor de Titus Brandsmahof bij de 
activiteit tekenen en schilderen.  
Ik ben geboren op Curaçao. 
In 1976 ben ik geïmmigreerd naar 
Nederland, direct naar Almelo. In 
Enschede heb ik mijn opleiding op de 
kunstacademie gedaan. Ik heb geleerd 
om datgene te doen wat op mijn pad 
kwam. Dankbaar gebruik makend van 
mijn beeldend werk. Ik werd vader van 
vier kinderen, bleef werken aan mijn kunst, sloot mij aan bij de Belangenvereniging voor 
kunstenaars in Almelo, exposeerde herhaaldelijk en gaf workshops in samenwerking met 
collega's aan kinderen van de basisschool. Ook trad ik op met poëzie en deed persoonlijke acties.  
Eind jaren '90 brak ik in mijn woonplaats door met kleurrijke tekeningetjes op papier.  
Tevens verbond ik mij 1994 aan Interakt Contour locatie Knooppunt waar ik ook vrijwilligerswerk 
verricht met volwassen mensen met een lichamelijke beperking of een aangeboren of een niet 
aangeboren hersenletsel.  
Ik probeer al zoekende werk te maken wat niet direct begrijpelijk is. Ik werk met de droodle 
werkwijze. Gedachteloos krassen, kriebelen en vormpjes tot een abstract, figuratief geheel 
smeden, kwakken, smeren op een manische manier. Door goed te kijken laten de beelden zich 
zien. Ik daag de bezoeker uit aandachtig te kijken en de fantasie de vrije loop te laten.  
Ik houd ervan mij te laten inspireren door werk van anderen en ben gek op hedendaagse kunst. Ik 
kan de kunst van primitieven, psychiatrische patiënten en kinderen enorm waarderen. Zij 
beïnvloeden mijn manier van werken. In wezen ben ik geïnteresseerd in alles wat de wereld van 
kennis en kunst te bieden heeft. Ik stel me op als een seismograaf en laat mijn zenuwen 
geconcentreerd de vrije loop op het doek, papier en gevonden materialen. Aan kleine dingen kan 
ik plezier ontlenen. Wanneer ik een kunstwerk maak en het geeft mij een goed gevoel ben ik een 
tevreden mens. Tevredenheid is belangrijk voor mij.  
Ik ben in staat mijn kennis uit te dragen. Meestal ben ik sprakeloos wanneer ik mijn werk onder 
woorden wil brengen. Met horten en stoten komt het er dan uit. Zo kan men het werk ook 
begrijpen, als een stamelen, gorgelende eruptie. 
De creativiteit is een geweldige motor tot maken van producten en het beleven van lichaam en 
geest. Ondertussen ontstaat er van alles. Je kan zeggen dat mijn werk een ratatouille is van 
ingevingen die ik met een persoonlijke stempel vorm geef.  
Ik leef zo dat ik elke dag creatief bezig kan zijn.  
Werk van mij zal te zien zijn in het Grand Café van de Titus Brandsmahof van 3 maart tot 27 april. 
Tevens zal mijn werk dit jaar te zien zijn in de Creatieve Fabriek in Hengelo tijdens de Art Brut 
Biënnale. Google voor informatie naar 'Art Brut Biënnale'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 
 
Spelletjes avond 
 
Donderdag 26 Maart hebben we een spelletjes avond 
georganiseerd. U kunt kiezen uit verschillende spelletjes 
zoals sjoelen, mens erger je niet, kegelen enz.Iedereen 
die zin heeft in een gezellige avond is welkom. De avond 
begint om 19.00 uur en is tot 20.30 uur in het Grand-café. 
De kosten is voor iedereen  €1,50 p.p incl. Koffie en 
frisdrank met een hapje.  
 

 
 
 
 
 



 

Woensdagmiddagaktiviteiten 
 
Woensdag 4 maart: Gezellige middag  
 
Woensdag 11 maart: OZO 
 
Woensdag 18 maart : muziekquiz " Back to the 60's" 
  
Woensdag 25 maart : Muzikale menukaart  
 
De middag begint om 14.30 uur tot 15.30 uur in het Grand-Café. 
 

Bingo 
 
Op donderdag 5 maart en donderdag 19 maart 
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. 
 
 
 
Groot optreden in de Titus Brandsmahof 
 
Dinsdag 14 april komt de “Original Stimmungsmacher” bij ons een groot optreden verzorgen in het 
Grand-café. Dankzij de ondersteuning van de stichting “Vrienden van Eugeria” kunnen deze drie 
jonge mannen, die een grote passie hebben voor de Oostenrijkse volksmuziek een mooie avond 
bij ons verzorgen. Ze zingen allerlei feestelijke liederen zoals: Gas geven ‘Auf der Autobahn’, 
grasmaaien met ‘Die Wiesich Moada’, zoeken naar het ondergoed van ‘Frau Maier’ of meevliegen 
met het ‘Fliegerlied’, geen nummer is de jongens te gek.  
Met hun 100% Stimmungsgarantie wordt het een groot feest!  
 
Wilt u dit optreden bijwonen, 
dan zijn er vanaf 16 maart, 
kaarten te koop aan de kassa 
bij het Grand-café in de Titus 
Brandsmahof van 10.00 uur tot 
19.00 uur. De kosten zijn €10, - 
per entreekaart. De koffie is er 
bij inbegrepen.  
 
Bewoners van het 
verzorgingshuis en de 
woningen kunnen zich opgeven 
bij de buurtwerkers. De kosten 
voor hen is €5, - per persoon. 
Groot optreden in de Titus 
Brandsmahof. 
 
De avond begint om 19.00 uur 
 
Wilt u er ook bij zijn op deze grandioze avond, koop tijdig uw entreekaart, want vol is vol. 
 
 
 



Kapsalon Corine 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

In de maand maart: 

 
Neemt u in de maand Maart een permanent!!!!! 

Dan kunt U binnen 2 weken een onderhoudsbehandeling 

krijgen om te 

Watergolven of Föhnen  

Voor de ongelofelijke lage prijs van 

€14,50 i.p.v. €16,90 

 

 

Denk U er aan, binnenkort is het Pasen maak op tijd een 

afspraak want 

 vol = vol  
en tevens een paas presentje 

  

Groetjes Corine  

0611155599 



     
 Hersenkrakers 
          

1. Wat was de achternaam van de Franse politieke leider 
Napoleon? ……………………………………………………… 
 
2. Hoe wordt het politiek stelsel genoemd waarbij 1 persoon of 1 
partij de macht heeft? …………………………………………………. 
 
3. Hoe wordt een gewapende strijd staten of volkeren genoemd? 
     …………………………………………………………………… 
4. Aan de westoever van welke rivier liggen de meeste piramides? 
     ……………………………………………………………………….. 
5. Ter ere van welke Grieks god werden de vroegere Olympische 
spelen in Griekenland gehouden? 
…………………………………………………………………………….. 
6. Hoe wordt de grote oorlog ook wel genoemd? 
    ……………………………………………………… 
7. Hoe wordt de periode van het jaar 500 tot 1500 vaak genoemd? 
    ………………………………………………………………………… 
8. Hoe wordt de periode waarin het goed ging met Nederland 
tussen 1600 – 1700 ook wel genoemd? 
……………………………………………………………………………. 
9. Welke titel gaven de Egyptenaren vroeger aan hun koning of 
koningin? 
…………………………………………………………………………….. 
10. In welk werelddeel vond de eerste wereldoorlog plaats? 

         …………………………………………………………………………… 
 
Oplossingen vindt u na de mop. 
            
Wist u dat? 
 
Wist u dat de sterkste spier van het menselijk lichaam de tong is? 
 
Dat de tong een spier is weten de meeste wel.  
 
Maar de tong is in vergelijking met andere spieren de sterkste spier 
van het menselijke lichaam. Met de tong kun je ook dingen vacuum 
zuigen bijvoorbeeld. 
 

 

Wist u dat als u uw rechteroog sluit nooit over je rechterschouder 
kunt kijken? 

 
 
 
Ik zou zeggen: Probeer het maar eens! Als je je rechteroog dicht 
doet en je probeert over je rechterschouder te kijken zul je 
meteen merken dat je neus in de weg zit. Hetzelfde geldt 
natuurlijk voor het linkeroog en de linkerschouder. 
 
 
 
 
 



Mop 
 
Hendrik gaat naar de Psychiater 
"Ik heb een probleem, dokter. Iedere keer als ik naar bed ga, 
denk ik dat er iemand onder zit. 
Ik ben bang en ik denk dat ik gek word." 
 
"Kom een jaar lang in behandeling bij mij," zegt de psychiater. 
"Kom drie keer per week op therapie 
en dan zullen we er wel in slagen om die angsten te bedwingen." 
"Hoeveel rekent u?" 
"50 euro per bezoek," antwoordt de psychiater. 
 
"Ik zal erover denken," zegt Hendrik 

Zes maanden later treft de psychiater Hendrik toevallig op straat. 
"Waarom ben je nooit meer langs gekomen voor behandeling van je angsten?" vraagt de 
psychiater. 
 
" 50 euro per bezoek, drie maal per week en dat een jaar lang 
is een hele hoop geld voor een arme stakker als ik. 
Een barkeeper genas me voor 10 Euro. 
En ik was zo blij dat ik me zoveel geld bespaard had 
dat ik een mooi nieuw autootje gekocht heb." 
 
"Is het echt?  En hoe, als ik vragen mag, 
heeft die barkeeper je genezen?" 
 
"Hij zei me dat ik de poten onder mijn bed uit moest zagen! 
Er kan nu niemand meer onder!!!" 

Oplossingen 
 

1. Bonaparte 
2. Fascisme 
3. Oorlog 
4. De Nijl 
5. Zeus 
6. De eerste wereldoorlog 
7. De middeleeuwen 
8. De Gouden Eeuw 
9. Farao 
10. Europa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gedicht “onzin gedicht!” 
 
Éen van de honderd stenen 
 
Een zandweg vol met 
gaten, 
hobbels en kuilen. 
Hardlopen zul je wel laten, 
want je valt builen. 
 
Voorzichtig verzet je de 
benen. 
Plaatst onzeker je voeten. 
Loopt met ingetrokken 
tenen. 
Je zult ook wel moeten. 
 
In het midden ligt die éne 
steen. 
Dat blijf je altijd weten. 
Daaraan stootte je gevoelig 
je teen. 
Dat zul je nóóit vergeten. 

 

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: maandagmorgen  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:begane grond achter het Grand-café. 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 
 


