
  

 

  
 

Titus’ tussen-onsje  
Mei 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! 
 

 
INHOUD  

• Terugblik 

• Nieuwtjes 

• Activiteiten 

• Kapsalon Corine 

• Hersenkrakers 

• Grappige woordspelingen 

• Oplossingen   

• Standaard activiteiten 
 

Beste mensen,  
 
Bij deze, tot onze spijt, ontvangt u nu de allerlaatste 
nieuwsbrief! 
Wel willen we graag u op de hoogte houden van alle 
activiteiten die er georganiseerd worden. Daarvoor 
ontvangt u flyers in de brievenbus of via de mail.  
 
Vriendelijke groet, team omc! 
 

 

NIEUWTJES 
 

Groot optreden van Streetlive op zaterdag 30 mei  
 
StreetLive is een folkband afkomstig uit Nederland. De band 
is opgericht in 2007 en bestaat uit Ryanne (zang, gitaar), 
Nathalie (percussie, gitaar) en Ada (accordeon, tinwhistle). 
StreetLive begon met optredens op straat, maar werd al snel 
gevraagd voor pubs, restaurants, buurthuizen en festivals. 
Ondanks dat nemen de straatoptredens nog steeds een 
belangrijke plaats in bij StreetLive. Zowel in de zomer van 
2012 als in 2013 deed de band een kleine tour door 
Nederland en Duitsland, die voornamelijk bestond uit 
straatoptredens. 
 
De stijl van StreetLive is een mix van bekende en minder 
bekende folkmuziek uit onder andere Ierland, Schotland, 
Spanje en Italië, en eigen nummers. Het plezier in muziek 
maken staat voorop en dit straalt ook van de optredens af. 
Met een akoestische sound en typische folkinstrumenten wil 
StreetLive mensen van over de hele wereld inspireren en 
vermaken.  
 
Kijk voor foto’s, filmpjes en meer informatie op Youtube 
(zoekterm: streetliveband) of Facebook, of stuur een mailtje naar streetliveband@live.nl . 

 
 



 

Expositie 
 
Hallo allemaal, 
Van 28 april tot 22 juni heb ik een expositie van JH Painting 
schilderijen in de Titus Brandsmahof. Daarom wil ik me graag even 
aan u voorstellen. Mijn naam is Jolanda Hendriksen, 50 jaar en 
geboren en getogen in Almelo. Al van kleins af aan ben ik bezig 
met potloden, penselen, verf en kleuren. Kleuren inspireren mijn enorm. 
In mijn puberteitsjaren heb ik verscheidene schilder cursussen gevolgd 
en daardoor mijn talent verder ontwikkeld. In de jaren daarna had ik 
andere bezigheden, waardoor schilderen alleen nog als hobby bestond, 
maar ik ben mijn grote passie nooit vergeten. Sinds een paar jaar ben ik 
dan ook weer volop aan het schilderen. Niet alleen schilderijen, maar 
ook muurschilderingen, voor b.v. baby- of tienerkamers vind ik erg leuk 
om te doen. Ook schilder ik veel in opdracht.  
 
Ik hoop op veel belangstelling voor mijn expositie en tot ziens in de Titus 
Brandsmahof. 

 
 
 
TERUG BLIK 
 

Uitje met de bus 
We hebben 7 April een lentetocht met de bewoners gemaakt. 
Het was erg gezellig, we zijn richting Ommen gereden. 
Vandaar zijn we naar Rijssen gegaan en hebben bij de 
Stadsboerderij koffie gedronken met wat lekkers erbij. Vervolgens zijn we naar de Holterberg 
gereden en vandaar weer naar huis.Het was een geslaagde dag. 
 
 

Optreden original Stimmungsmacher 
Donderdag avond 14 april hadden we een mooie avond met 
oostenrijkse muziek en zang 
Er werd met een lied geproost. Daarna zongen ze een leid 
over de vier seizoenen van het leven wat uit het Zillertall 
komt. 
 Een lied van de sutsenjeger wat ging over de ongeving 
waar je opgrgroeid bent. Ze zongen veel liederen uit het 
Zillertall, waar velen met een polonaise door de zaal gingen. 
Anton aus Tirol was er ook en kwamen verschillende 
leideren voor ons om te zingen. 
Het lied apussel"werd gezongen, wat over een kusje gaat. 
Iedereen werd actief betrokken door mee te zingen met hia 
hia ho, en tjikke tjakke ho ho ho. Daarna zongen ze het kupfstainlied. Aan  
het eind zongen ze een madley met verschillende tirolerliederen. 

 
  
 
 
 
 
 
 



Activiteiten 
 

Woensdagmiddagaktiviteiten 
 
Woensdag 6 Mei in het Grand Cafe Muziekale bevrijdingsquiz 14.30 uur tot 15.30 uur 
Woensdag 13 Mei in het Grand Cafe Bouke oude plaatjes draaien 14.30 uur tot 15.30 uur 
Woensdag 20 Mei in het Grand Cafe OZO 14.30 uur tot 15.30 uur 

Bingo 
 
Donderdag 14 Mei is er geen Bingo wegens Hemelvaartsdag 
Donderdag 28 Mei is er weer Bingo 
 
De Bingo begint om 19.00 uur in het Grand Cafe 
De kosten zijn: 1 plankje 4 euro 2 plankjes 6 euro 
 
 

KAPSALON CORINE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Groetjes Corine  

0611155599 
     
 

HERSENKRAKERS 
          

1. Als je weet wat ik ben dan ben ik het niet meer. 
2. Wat gaat omhoog als de regen naar beneden komt? 
3. Wat kan lopen maar niet wandelen? 
4. Wat wordt natter naarmate het meer droogt? 
5. Wat kun je alleen houden als je het hebt gegeven aan iemand anders? 
 
Oplossingen na de grappige woordspelingen 

 
 



GRAPPIGE WOORDSPELINGEN 
 

1. Van mensen die nooit wat geven daar krijg ik wat van. 
2. Van klok kijken wordt onze kleine wijzer. 
3. Toen ik de prijs van de sla zag kreeg ik een krop in mijn keel. 
4. Je moet op tijd weten hoe laat het is.  
5. We nemen als twaalfuurtje een half eendje. 

 

OPLOSSING 
 

1. een raadsel 
2. de paraplu 
3. een neus 
4. een handdoek/theedoek 
5. je woord 

 

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 
 


