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           NIEUWSBRIEF OKTOBER 2019                                                           Nummer 1 

Gerbrandystraat 31, 3354 BR, Papendrecht 
E-mail: coordinator@odensehuispapendrecht.nl 
Tel: 06-39575136 

Het Odensehuis is open op: 
maandag en donderdag  
van 10.00 tot 15.00 uur 

Beste lezer, 
 
Inmiddels is het Odensehuis 2 maanden geopend 
en hebben we met de initiatiefgroep en het team 
gastvrouwen/heren een enerverende tijd achter 
de rug. Wat is er de afgelopen tijd veel werk verzet 
en veel positiefs gebeurd. Zo veel dat ik bijna niet 
weet waar ik in dit stukje aandacht aan zal 
besteden. 
In deze nieuwsbrief leest u over de officiële 
opening door wethouder Verver en over de 
geweldige opbrengst van de Rotary 
Molenfietstocht. Wat in al deze mooie berichten 
ontbreekt is hoe het nu dagelijks gaat in het 
Odensehuis. Op maandag 19 augustus was het 
zover; de huiskamer was ingericht, de sjoelbak en 
puzzels op tafel en de koffie gereed. 
Wat was het fijn dat er gelijk die dag al bezoekers 
met hun mantelzorgers en belangstellenden 
kwamen. Vanaf die die dag is het DNA van het 
Odensehuis tot leven gekomen. DNA zult u 
zeggen……… voor het Odensehuis is dat, dat we 
uitgaan van de talenten van iedereen binnen het 
Odensehuis, we voelen ons verbonden met elkaar 
en waar ruimte is voor ieders inbreng. Het 
Odensehuis is van/voor/door alle bezoekers. 
En wat is het een voorrecht om hiervan 
coördinator te mogen zijn.  
Vanaf november kunt u ook 6-wekelijks een 
column vinden in het Papendrechts Nieuwsblad, 
daarin zullen we u meer vertellen over het reilen 
en zeilen binnen het Odensehuis. 
Bent u nieuwsgierig geworden? Kom gerust een 
kijkje nemen. 
 
Vriendelijke groet, 
Marjan Middelburg, coördinator 
 

Wist u dat:   

- de koffie altijd klaar staat? 
- u zonder afspraak bij ons kunt   
  binnenlopen? 
- de bezoekers bij ons kunne lunchen? 
- dat er geen indicatie nodig is om gebruik te   
  maken van het Odensehuis? 
- dat de gastvrouwen en gastheren het de     
  bezoekers naar hun zin maken? 
- dat één van de bezoekers damkampioen  
  is? 
- u in het Odensehuis mag doen waar u zin in   
  heeft? 
- gastvrouwen en bezoekers al plannen   
  maken  voor een Sinterklaasfeest   
  en Kerstviering? 
- dat we met elkaar veel  
   lachen? 
- dat u WELKOM bent? 
- dat er elke maandag:  
  . textiele werkvormen is met Loes 
  . om 11.00 uur Actief op muziek met  
    Sonja en Leo 
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Wat is een Odensehuis? 

Het Odensehuis dankt haar naam aan de 
Deense stad Odense, waar in 2001 het initiatief 
voor het eerste huis ontstond. Een Odensehuis 
is een laagdrempelige locatie voor, door en van 
mensen met dementie, mantelzorgers en 
vrijwilligers. De mensen die regelmatig in het 
Odensehuis komen, nemen op hun eigen 
manier deel aan het draaiend houden van het 

huis. Het Odensehuis heeft één betaalde 
coördinator.  

Odensehuis streeft na dat mensen met 
dementie zo lang mogelijk met ondersteuning 
van Het Odensehuis streeft na dat mensen met 
dementie met ondersteuning van 
mantelzorgers, familie, vrienden en 
buurtbewoners zelfstandig kunnen blijven 
functioneren en nog zoveel mogelijk en op een 
plezierige manier deel kunnen blijven nemen 
aan de samenleving. Tegelijkertijd zorgt het 
Odensehuis ervoor dat mensen met dementie 
beter zichtbaar zijn in de buurt waar zij wonen 
en dat buurtgenoten, familie en vrienden 
“dementie” leren herkennen, begrijpen en 
accepteren. Het Odensehuis Papendrecht 
bevordert het welbevinden en de kwaliteit van 
leven van mensen met (beginnende) dementie 
en hun naasten. 

 

Even voorstellen! 
 

Ik ben Pauline Veth, gastvrouw in het 
Odensehuis.  
Na het volgen van de cursus “Zorg de 
baas” werd ik attent gemaakt op het 
Odensehuis en heb besloten deel te 
nemen aan de initiatiefgroep. 
Van dichtbij maak ik mee wat dementie 
doet met de mensen die er aan lijden en  
ook met hun naasten.  
Door een bezoek aan ons huis zie je 
bezoekers en mantelzorgers vaak opleven. 
Even wat afleiding, even iets anders. 
  
            
                                Daar doe ik het voor! 
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  Zaterdag 28 september kwam iedereen vroeg uit de veren; het was de dag van de jaarlijkse    
  Fietsmolentocht van Rotary Alblasserwaard. Gelukkig waren de weergoden ons in de ochtend   
  gunstig  gezind en konden de sportieve fietsers genieten van de prachtig uitgezette tocht  van 15, 30,   
  50 of 70 km. door de Alblasserwaard. De Fietsmolentocht volgt zo precies mogelijk de route van de  
  schaatsversie. 
 
  De opbrengst van de fietstocht kwam dit jaar ten goede aan het Odensehuis Papendrecht. Bij  
  controlepost Alblasserdam was ook het Odensehuis aanwezig met foldermateriaal en als dank voor  
  elke fietser een kleine versnapering. Tijdens de korte rustpauzes en controlestempels door was er  
  tijd voor mooie gesprekken over geheugenverlies en dementie. Ook was er aandacht voor de   
  naasten en de zorgen van mantelzorgers.  
  Een “tocht” met een lach en een traan en veel   
  sportief plezier. 
 
  Het Odensehuis dankt de Rotary Alblasserwaard en   
  alle fietsers voor de sponsoring! 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
                                     

          Jaarlijkse fietsmolentocht Rotary Alblasserwaard 28 september 
2019 

“Ik vind het hier gezellig, ik wil de volgende keer weer komen” (bezoeker) 
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Zaterdag 28 september was de Proeverij van Sport, Cultuur en Welzijn 
op het Marktplein op de Meent. Deze middag werd georganiseerd door 
Sterk Papendrecht. Het Odensehuis bemande met veel plezier één van 
de kramen wat voor ons een mooie gelegenheid was om meer 
bekendheid te geven aan het Odensehuis. Ondanks de slechte 
weersvoorspelling was de Proeverij  een succes.  

De kraam van het Odensehuis had veel belangstelling van het publiek 
zodat we met veel enthousiasme aan de bezoekers konden uitleggen 
wat het Odensehuis inhoudt. 

Deze Proeverij is zeker voor herhaling vatbaar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Proeverij op de Meent in Papendrecht 28 september 2019 

                   “We kunnen zelfs blijven lunchen” (mantelzorger) 
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Eindelijk was het dan zover. Het Odensehuis wordt 
officieel geopend. Met veel plezier en inspiratie heeft 
de werkgroep een mooi programma gemaakt 
waardoor we een prachtige middag hebben gehad. Het 
artikel uit het Papendrechts Nieuwsblad en de foto’s 
zeggen genoeg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Officiële opening donderdag 3 oktober 2019 
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                       Foto impressie van een dag in het Odensehuis 

       “Het voelt als een warm bad” (bezoeker) 
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                                                   Tekenen en schilderen is een geliefde bezigheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           
 
 
 
 

“Na 20 jaar is mijn man weer gaan tekenen, hij geniet ervan”(mantelzorger) 



Pagina 8 van 8 
 

Nieuwsbrief Odensehuis Papendrecht 
 

 

     Boekenlijst 
 

• Last van vergetelijkheid, Tineke 

van Sleen 

• Voorbij, voorbij, Clairy Polak. 

• Helpen bij verlies en verdriet, 

Manu Keirse. 

• Dagelijks leven met dementie, 

Anne-Mei The 

• Ik heb dementie, o.a. Ruud Dirkse 

• Op bezoek bij een dierbare met 

dementie 

• Hou me maar vast, Jose Franssen 

• Eten en drinken bij dementie, 

Jeroen Wapenaar & Lisette de 

Groot 

• De Activiteitengids-, Meer dan 200 

zinvolle dagbestedingen voor 

mensen met dementie, Monika 

Eberhart, 2 exemplaren 

 
 


