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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! 
 

 
 

VROLIJK PASEN !! 

 
 
INHOUD  

• Terugblik 

• Nieuwtjes 

• Nieuws van de      
     vrijwilligerscoördinator 

• Activiteiten 

• Kapsalon Corine 

• Hersenkrakers 

• Grappige weetjes 

• Mop 

• Oplossingen   

• Gedicht 

• Standaard activiteiten 
 

  

Terugblik 

Uitje met de bus   
 
We hebben dinsdag 3 maart een tochtje met de bus gemaakt in gezelschap 
van de bewoners. 
Eerst zijn we begonnen met een kopje koffie in het Grand Cafè. 
Na een rit van 30 minuten waren we bij het Tuincentrum Borghuis. 
Daar hebben we heerlijk koffie gedronken met gebak. 
Daarna zijn we rustig rond gelopen en hebben de bewoners nog wat leuks gekocht. De plantjes 
en bloemen waren zeer in trek. 
Toen zijn we terug gereden naar de Titus Brandsmahof.  
 Het was een hele geslaagde dag. 
 
Groetjes Willemien en Annie 
 
                     
 
 
           
 
 
 
 



 
Spelletjes avond 
 

Donderdag 26 maart hebben we een spelletjes avond 
gehad. 
Onder het genot van een kop koffie konden iedereen een 
spel uitkiezen waar die aan mee wilde doen. 
Er werd gesjoeld, rummicub en er was koersbal. 
Iedereen was met volle aandacht bezig en her en der 
werden er veel grapjes gemaakt. 
Tussen door was er een lekker advocaatje met slagroom 
en een hapje. 
Het was een hele gezellige en ontspannen avond. 

     
 
Gezellige uitzending OZO 
 
11 maart jl. was er weer een gezellige uitzending van de OZO ( Overijsselse Zieken Omroep.) Er 
waren veel verzoeknummer aangevraagd een Ave Maria, Twents volkslied, zangeres zonder 
naam, Willeke Alberti en nog veel meer bekende meezing liedjes. Mark en Erik imiteerden Elvis 
Presley en Frans Bauer en dat deden ze bijzonder goed. We kunnen terug 
kijken op een geslaagde middag, de volgende uitzending is woensdag 1 april 
( geen grap) 14.30 uur in het Grand café. 

   
 
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.  
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 
 
Vrijwilligersvacatures bij de Titus Brandsmahof: 
 

• Hulp op kleinschalig wonen  
Op de woning, waar 6 (dementerende) bewoners wonen, begeleidt u de bewoners. 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 afdeling is altijd een verzorgende 
aanwezig waar u op terug kunt vallen. 
Wat wij vragen: 

o U moet zelfstandig kunnen werken  
o Sociale vaardigheid bezitten ( o.a. luisterend oor, gezellig praatje maken) 
o Goede beheersing van de Nederlandse taal  
o Kunnen omgaan met dementerende ouderen 
o Initiatief nemen 
o Geduld hebben, het tempo aan kunnen passen aan de bewoner 
o Inlevings vermogen 
o Kunnen communiceren en samenwerken met personeel 

Wanneer: Vooral in de namiddag, 's avonds en in de weekenden  
Dag(en) en tijden in overleg 

• Hulp bij het inloopatelier (schilderen) 
Er zijn bewoners die graag willen schilderen, glasverfen etc. Op dit moment hebben we echter te 
weinig vrijwilligers (met de benodigde kennis) om aan de vraag tegemoet de komen. Bezit u de 
kennis en vindt u het leuk om onze bewoners hierbij te helpen, dan zijn we op zoek naar u. 
Tijdens de activiteit is er een activiteitenbegeleider aanwezig. 
Wat wij vragen: 

o Kennis hebben van schildertechnieken 
o Het tempo kunnen aanpassen aan de bewoner 
o Affectie hebben met ouderen 
o Goed kunnen samenwerken 
o Goede beheersing van de Nederlandse taal 

Wanneer: Maandag van 09.30 tot 12.00 uur 

• Hulp bij de filmmiddag 
U gaat samen met een andere vrijwilliger bewoners ophalen om samen een film te kijken in onze 
bioscoop. Nadien brengt u de bewoners weer terug. 

o U moet zelfstandig kunnen werken  
o Sociale vaardigheid bezitten ( o.a. luisterend oor, gezellig praatje maken) 
o Goede beheersing van de Nederlandse taal  
o Kunnen omgaan met dementerende ouderen 
o Initiatief nemen 
o Geduld hebben, het tempo aan kunnen passen aan de bewoner 
o Inlevings vermogen 

o Kunnen communiceren en samenwerken met personeel 
Wanneer: Dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur 

 
Mocht u interesse hebben, dan kunt u een afspraak maken met : Silvia Kuipers, Coördinator 
vrijwilligers Carintreggeland Huis Titus Brandsmahof en Hoog Schuilenburg, tel. 06-34357744 of 
per mail silvia.kuipers@carintreggeland.nl om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Activiteiten 
 

Woensdagmiddagaktiviteiten 
 
Woensdag 1 april: ozo 
 
Woensdag 8 April: muzikale voorjaarsbingo 
 
Woensdag 22 april:  Koningsquiz 
 
De middag begint om 14.30 uur tot 15.30 uur in het Grand-Café. 

Bingo 
 
Op Donderdag 2 April en Donderdag 16 April en 
30 April 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 

 

Denkt U er aan, binnenkort is het Pasen. Maak op 

tijd een afspraak want  vol = vol en tevens een  

paas presentje 

  

Groetjes Corine  

0611155599 
 

 
 

 
 

       Wegens vakantie 
 

16  / 17 / 18  April gesloten. 
 

Dinsdag 14 April extra open  

 

Sorry voor het ongemak 

Wel bereikbaar op  

0611155599 

 

Groetjes Corine! 
 
 
 

     
 



Hersenkrakers  
     

1. Wat is de grootste provincie van Nederland? 
2. Waar ging Berend Botje met zijn scheepje naartoe? 
3. Wat is de hoofdstad van Drenthe? 
4. Hoe worden de bewoners van Zeeland genoemd? 
5. Wat is de hoofdstad van Zeeland? 
6. Welk lidwoord wordt gebruikt om een meervoud aan te 
duiden? 
7. Met welke 2 cijfers begint een Nederlands mobiel 
telefoonnummer? 
8. Op welke datum wordt Sint-Maarten gevierd? 
9. In welk werelddeel ligt Nederland? 
10. Wat is de middelste kleur van de Nederlandse vlag? 
 

 
Oplossingen vindt u na de mop. 
 
            
Grappige weetjes 
 
Wie het laatst lacht, denkt het traagst. 
Kinderen op de achterbank veroorzaken ongelukken. Ongelukken op de achterbank veroorzaken 
kinderen. 
 
Vroeger was ik een twijfelaar. Ik ben daar nu niet meer zo zeker van. 
 
Verjaardagen zijn gezond: hoe meer je er hebt, hoe langer je leeft. 
 
Als alles goed gaat, heb je waarschijnlijk iets over het hoofd gezien. 
 

 
 
Gedicht 

Goedemorgen vrienden 

Goedemorgen mijn lieve vrienden 

geef vandaag jou een warme groet 

Kijk ook eens vanmorgen in de spiegel  

en trek daar ook een heerlijke vrolijke snoet 

 

Neem hem dan mee de gehele dag 

En laat deze ook niet verdwijnen 

Dan weet ik zeker dat je ook morgen 

terug kan kijken met dezelfde lach. 

 

De rest moeten jullie zelf vandaag doen 

ga vandaag nieuwe uitdagingen tegemoet 

jullie krijgen nog wel een knuffel en een zoen 

Daarmee sluit ik voor vandaag mijn warme groet. 

 



 

Mop 
Borreltjes drinken 
 
Een echtgenote komt kwaad een kroeg 
inlopen. Haar man zit daar al de hele dag 
een beetje aan de bar borreltjes te drinken. 
De kastelein schenkt net weer een oude 
klare in. De vrouw ruikt er eens aan en zegt 
“vreselijk dat jij dat spul kunt drinken zeg! “ 
zegt de man “zie je nou wel dat ik hier ook 
niet voor mijn plezier zit!” 
 
Oplossingen 
 

1. Gelderland 
2. Zuidlaren 
3. Assen 
4. Zeeuwen  
5. Middelburg 
6. de 
7. 06 
8. 11 november 
9. Europa 
10. wit 

 
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 / vrij. bereikbaar 
Van 8.30 uur tot 16.30 uur 

0547-745133 / 0546-745104 
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 
 


