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Tel: 06-39575136                                                                       secretariaat@odensehuispapendrecht.nl 

I.v.m. het Coronavirus 

onderzoeken we mogelijkheden 
voor beperkte opening.  
Verdere informatie volgt. 

Beste bezoekers, mantelzorgers en vrijwilligers, 
 
Wie had gedacht dat Koningsdag 2020 Woningsdag 
zou worden? 
Geen aubade en feest op straat........ maar wel een 
Odensehuis Nieuwsbrief en een lekkere Odensehuis 
tompouce, bezorgd door onze vrijwilligers. 
Dit vind ik een heel speciale nieuwsbrief omdat er 
veel leuke en mooie berichten van bezoekers en 
mantelzorgers in staan. Super leuk dat velen een 
gezellig stukje hebben geschreven en aan ons hebben 
gemaild. Wie wil een bijdrage leveren voor de 
volgende brief? 
Helaas staat er ook een verdrietig 
bericht  in; Johros Koolwaaij is overleden. Het raakt 
me dat we afscheid van een van onze lieve bezoekers 
moesten nemen. 
En..... wat mis ik jullie! Ik vind het wel lang duren, 
maar ik weet dat we door het Coronavirus voorzichtig 
moeten zijn. 
Voor de komende tijd denk ik dat het Odensehuis niet 
meer zal worden zoals het was. Het was zo'n fijne en 
warme plek waar veel mensen bijeen kwamen. We 
konden elkaar bemoedigen door een hand op een 
schouder en gezellig met de hele groep aan tafel 
zitten. Daar genoot ik altijd enorm van. 
 
Blijf lachen, genieten en doe af en toe een dansje! 
 
Lieve groet, 
Marjan 
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Corona 
 
Heel veel jaren geleden heb ik voor het eerst gehoord 
over Corona. Ik ging met een aantal collega's Mexicaans 
eten in de Oude Haven in Rotterdam bij Pocopatepetl. 
Pocopatepetl is de naam van de grootste vulkaan in 
Mexico. Je moet hier eens Corona-bier proberen werd 
geadviseerd. Het bier kwam, leuk in een zinken emmer 
met ijs waarin de flesjes langs de rand waren 
gedrapeerd met een kwart limoen in de opening. Een 
leuk gezicht en het was nog lekker ook. 
 
Nu ruim veertig jaar later beheerst Corona de wereld. 
Iedere dag weer meer slachtoffers in alle wereld delen. 
Door het virus is ons Odensehuis net als alle andere 
Odensehuizen in Nederland gesloten. Een moeilijke 
maar terechte maatregel. Heel naar voor onze gasten 
die zo gewend waren 1, 2 of 3 dagen in de week naar de 
Gerbrandystraat te gaan. Jullie zitten nu thuis en 
kunnen geen kant op. Wij, de coördinator, het bestuur 
en de vrijwilligers, vergeten jullie niet. Een kaartje in de 
bus, een aardigheidje met de Pasen en af en toe een 
telefoontje. We blijven het volhouden tot we weer open 
kunnen. Wat een feest zal dat zijn. Dank en hulde voor 
de coördinator en de vrijwilligers. Volhouden zegt 
iedereen dus ook de voorzitter. 
 
Piet Bezemer 
 
 

Hulplijn: 078 6154741 

Lintjesregen 2020 
Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om, Piet 
Bezemer, onze voorzitter van het Odensehuis Papendrecht, 
te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Vrijdag 24 april 2020 werd Piet telefonisch door 
burgemeester Moerkerke op de hoogte gebracht van dit 
heugelijke feit. Vanwege de corona maatregelen zullen de 
versierselen later worden overhandigd. 
 
Piet maakt zich al decennia op veelzijdige en vakkundige 
maar ook bescheiden wijze verdienstelijk in verschillende 
functies bij verenigingen, kerken en andere organisaties, 
waarmee hij bijdroeg aan het gemeenschapsgevoel van de 
bezoekers. 
Thuis heeft Piet namens iedereen van het Odensehuis 
Papendrecht bloemen en de “Odensehuis” versierselen in 
ontvangst genomen 
 
Piet, van harte gefeliciteerd met deze prachtige koninklijke 
onderscheiding! 
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Tulpengroet 
 
 

Donderdag 9 april heeft het 
OdenseHuis Papendrecht een 
voorjaars tulpengroet gebracht aan alle 
bezoekers/mantelzorgers en vrijwilligers. 
Dit om iedereen een hart onder de riem te 
steken én om even een praatje te maken om 
te polsen of er extra steun nodig is. Voor 
sommige is iets extra's nodig en dat 
organiseren we voor hen. 
Door de gemeente werden we verrast met 
chocolade eitjes voor alle vrijwilligers. Dank! 
Iedereen was bij verrast en gaf aan dat ze de 
gezelligheid van het Odensehuis enorm 
missen. 
 
 
 

                                 

 

 

 

             

      

 

 

                       

 

         

 Hallo lieve 
 
We willen je laten weten dat, 
ondanks dat we elkaar niet zien  
we je echt niet vergeten zijn. 
 
We denken aan je en sturen je  
deze kaart en bloemen. 
Samen komen we er doorheen. 
 
Dus vergeet nooit, je staat niet alleen! 
 
Hartelijke groet, 
Iedereen uit het Odensehuis 
 

         

    

                      

 

 

 

             

      

 

 

                       

 

         

Door de Klaroen werden we 
verrast met de foto van Henk 
en Els in de krant. 

 

 Fijne Paasdagen! 
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Het is lente!  
 
In het Odensehuis is er ruimte voor ieders kwaliteiten. Niets moet,  alles kan en mag en zo beleven we 
met elkaar een zinvolle en plezierige dag. 
Zo hebben we in het Odensehuis een aantal bezoekers die geschoold schilder zijn en die uitstekend 
samen kunnen werken.  
Zo hebben Allard en Els het schilderij “Kievit met nest van 4 eieren” samen geschilderd. Het is te 
bewonderen in het Odensehuis. 
De Kievit en Grutto zijn de bijzondere trekvogels in het Friese landschap. 
Omdat de Kievit terrein heeft prijsgegeven kan worden gesteld dat de natuurlijke verspreiding in 
Friesland kleiner is geworden. In de flora en faunawet zijn algemene verbodsbepalingen opgenomen, 
zoals het verbod van het rapen van eieren. 
 
 

                      
 

Els en Allard Kievit met nest 

 

               
 

In memoriam Hr. J. Koolwaaij 
 
Afscheid. 
Op 11 April is Johros Koolwaaij op 89 jarige leeftijd overleden. 
Sinds 21 oktober 2019 was Johros een vaste bezoeker van het 
Odensehuis. Hij genoot van de mensen en gezelligheid om 
hem heen. En wat had hij het er moeilijk mee dat zijn vrouw, 
die hij lang verzorgd heeft, opgenomen was in Leerdam. 
Johros was een groot fan van het sjoelen en hij genoot 
zichtbaar van de gezamenlijk lunch en het natafelen. We zullen 
Johros blijven herinneren als een lieve, sjoelende en positieve 
man. 
We wensen zijn familie heel veel sterkte. 
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Nu ik een beetje tijd over heb, wil ik proberen 
om ook een paar regeltjes op papier te zetten. 
Ik ben geen drukke prater en ook mijn auteur 
ambitie is niet om over naar huis te schrijven 
maar wie niet waagt wie niet wint. 
Ik heb al op enkele locaties mogen vertellen 
wat mijn mening en waardering is van het 
Odensehuis. Nu ik door het Corona-virus 
gedwongen ben om zo veel mogelijk thuis te 
zitten ondervind ik nog meer wat het 
OdenseHuis voor mij betekent. 
Ik mis mijn mede-mantelzorgers voor een 
steuntje in de rug of zo maar een kletspraatje. 
En natuurlijk de gastvrouwen en gastheren, en 
ik hoop dat deze onzichtbare vijand maar 
gauw de nek om kan worden gedraaid zodat 
we weer kunnen genieten van alles wat er aan 
ontspanning te bieden is en vooral onze 
gezamenlijke lunch. 
Ik kijk uit naar het moment dat de deuren 
weer open gaan en we weer op dezelfde voet 
verder kunnen en dat we iedereen weer 
kunnen begroeten en weer kunnen lol 
hebben. 
We wensen iedereen een goede gezondheid 
en hopen dat iedereen deze nare tijd goed 
mag door komen. 
 
Groetjes van Gé en Anne. 
 

  Bericht van Gé en Anne 
 
 

Lief kaartje van Agnes voor iedereen 
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De Odensehuis nieuwsbrief ligt op de salontafel. 
Henk zit in zijn luie stoel, hij pakt de nieuwsbrief 
en bladert hem voor de zoveelste keer door. Hij 
bekijkt de foto’s en zegt “hé dat lijk ik wel die 
staat te dansen”.  
Ik zeg ‘ja Henk dat ben jij’, en denk, kijk naar zijn 
lachende gezicht, het plezier wat hij heeft.  
Henk vraagt “wanneer ga ik weer naar het 
Odensehuis toe?” ‘Als het weer veilig is Henk’. 
“Er schijnt een ziekte te zijn hè?” Hij krijgt het niet 
helemaal meer mee. 
We gaan koffiedrinken in de patio en na het 
bakkie zeg ik ‘kom Henk, we gaan wat 
oefeningetjes doen van Sonja en Leo’, appeltjes 
plukken in de lucht, gluren bij de buren, hoofd 
schouders knie en teen. Hij doet mee, haalt 
herinneringen op van vroeger, van de tandarts 
waar hij zo bang voor was. 
Zijn buurmeisje was de tandartsassistente en hield 
precies bij wanneer Henk aan de beurt was. Zodra 
hij in de behandelkamer was ging de deur achter 
hem op slot vanwege ontsnappingsgevaar. Neem 
maar plaats in de stoel Henk, geen ontkomen 
meer aan dachten ze. De tuindeur grensde aan 
een mooie vijver en stond vanwege het mooie 
weer open. Terwijl de tandarts en de assistente de 
nodige instrumenten klaarlegde zag Henk zijn kans 
schoon om te ontsnappen, hij sloop voorzichtig 
naar de tuindeur en nam een duik in de vijver. 
Probleem opgelost dacht Henk totdat hij thuis 
kwam en daar het volgende probleem zich 
aandiende.  
Nu het Odensehuis gesloten is zijn wij volledig op 
ons zelf aangewezen, geen gezellig bakkie koffie 
drinken, geen spelletjes doen, niet even de zorg 
uit handen geven, niet even dat veilige, warme 
plekje met die Zo ontzettend lieve gastvrouwen en 
gastheren en natuurlijk die altijd vriendelijke, 
geduldige, lieve Marjan. Wij missen jullie en de 
bezoekers. We weten dat we er niet alleen voor 
staan en hopen dat het Coronavirus snel onder 
controle is zodat we weer gezellig naar het 
OdenseHuis kunnen gaan. 
 
Tot gauw lieve mensen, Henk en Dicky. 
 

  Beleving van Dicky in deze Corona tijd 
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Op 19 april is Henny Wagenaar 90 jaar 
geworden! 
Helaas moest haar feestje door de Corona 
maatregelen anders gevierd worden.  
Haar straat was vol gekrijt, slingers hingen 
aan het balkon en veel vrijwilligers hebben 
haar een kaart gestuurd. 
Het Odensehuis ging even bij haar langs en 
uit naam van ons allen heeft Henny een vaas 
met 90 tulpen gekregen.  
Op de foto kunnen jullie zien dat ze genoot 
van alle aandacht! 
 
 

 
 
 
     

          

 Er is er een jarig…………. 
 
 

Balkontuintje 
 
Wat doen je als je niet meer naar het 
Odensehuis kan gaan? 
Agnes mist met dit mooie weer ook de caravan 
en het campingleven. Geïnspireerd door het 
mooie weer en de prachtige voorjaarsbloemen 
heeft ze van haar balkon een prachtig tuintje 
gemaakt.  
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Hallo, ik ben Erna, gastvrouw in het Odensehuis, 
je mag gerust weten, ik voel me daar erg thuis. 
 
We beginnen met koffie drinken met elkaar 
bezoekers, gasten, gastvrouwen/heren, heus waar. 
 
Daarna doet ieder wat hij/zij zelf wil 
de sjoelbak is daarin een reuze spil. 
 
Er worden spelletjes gedaan 
je kan hierin worden bijgestaan. 
 
Door gastvrouwen of gastheren 
ook zij kunnen daar nog wat van leren. 
 
Verder wordt er geschilderd, gepuzzeld enzovoort 
kortom, te veel om op te noemen, ongehoord. 
 
Op maandag is het, hup met de beentjes 
sommigen zweten hierbij peentjes. 
 
Bij de live muziek wordt gedanst en gezongen 
soms bijna de lucht uit de longen. 
 
De lunch is een verrassing met 
wat er op de tafels wordt gezet. 
 
Je kunt na de lunch een beetje bijkomen  
of je zit soms een beetje te dromen. 
 
Enkelen gaan weer aan de slag 
altijd onder het motto, niets moet, alles mag. 
 
Ook aan het natje en droogje wordt gedacht 
ja, het wordt zelfs rondgebracht. 
 
Om drie uur is het tijd om naar huis te gaan 
voor zover ik zie, moe maar voldaan. 
 
Ik hoop dat het Odensehuis weer snel open mag 
gaan 
ik mis het enorm, daar kun je van op aan. 
 
Pas goed op jezelf en  blijf gezond 
en hopelijk springen we weer snel in het rond. 
 

 Gastvrouw Erna deelt haar ervaring 
 
 

Erna voorop in de polonaise 
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Zomaar enkel foto’s uit 
het archief. 
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