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     NIEUWSBRIEF                                                                                2e Jaargang   nummer 1 

 P. S. Gerbrandystraat 31, 3354 BR, Papendrecht              email: coordinator@odensehuispapendrecht.nl 
 Tel. Marjan Middelburg: 06-39575136                                           secretariaat@odensehuispapendrecht.nl 

Het Odensehuis is open op: 
Maandag, dinsdag en 
donderdag  
van 10.00 tot 15.00 uur 
volgens de regels van het RIVM 
 
 
 

Beste lezers, 
 
Spinsels……… het is weer herfst, de dagen zijn korter, het is fris buiten en 
de spinnen weven hun web met oneindig lange draden. Een web wat je 
gevangen houdt en wat je kan bekoren door haar schoonheid. Als ik naar 
een door dauw zichtbaar gemaakt web kijk vraag ik me af: “Voelt dit net 
als bij sommigen van onze bezoekers, een oneindige wirwar aan draden, 
en niet weten waar de connectie is? En wat hebben we het er zelf soms 
moeilijk mee…… 
 
Het Odensehuis bestaat officieel 1 jaar en wat hebben we al veel met 
elkaar meegemaakt. We hebben dagelijks ontzettend veel plezier met 
elkaar maar soms zien en voelen we ook de pijn. Het mag er in het 
Odensehuis allemaal zijn. Onze gastvrouwen en gastheren spelen 
fantastisch in op de gemoedstoestand van onze bezoekers en 
mantelzorgers en het lukt heel vaak om geluksmomenten te creëren. 
Een jaar waarin we elkaar ontmoet hebben, waarin we goed op elkaar 
ingespeeld raakten, waarin we met elkaar feesten vierden, waarin 
iedereen mocht zijn wie zij/hij was, waarin het goed was met elkaar.  
Een goede basis om hiermee door te gaan. 
Een jaar waarin we het gestelde vertrouwen van de gemeente in het 
gedachtengoed van het Odensehuis hebben mogen op- en uitbouwen 
en het vertrouwen mogen doorgeven aan iedereen die hierbij betrokken 
is.  
Een jaar waarin we hopelijk in deze 2e Coronagolf het Odensehuis mét 
extra maatregelen open kunnen houden. 
Houd moed! 
 
Marjan Middelburg 
Coördinator Odensehuis Papendrecht 
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Het aantal Corona besmettingen blijft maar toenemen. Dat heeft 
natuurlijk ook gevolgen voor het samenzijn in het Odensehuis.  
Na de eerste golf zijn we heel voorzichtig vanaf 5 mei opengegaan en 
draaien we vanaf eind juni weer op volle sterkte. Natuurlijk leven we 
alle RIVM-maatregelen na. En ja…… 1.5 meter afstand houden vinden 
we soms heel lastig. Ontzettend knap hoe iedereen elkaar hieraan 
helpt herinneren om wel die afstand te houden. 
Elke keer volgen we de aanscherpingen op de regels en doen ons best 
om Corona buiten de Odensehuisdeur te houden. We hebben 
ontzettend veel mazzel met onze fijne en grote ruimte en zeker met de 
mogelijkheid om na elk dagdeel uitgebreid te luchten. Dan wordt het 
wel fris maar alles liever dan Coviddeeltjes in de lucht.  
Als we tussen de middag extra ventileren, wandelen we met elkaar 
naar een andere fijne ruimte waar we gezellig, wel op 1.5m afstand, 
met elkaar lunchen. 
 
 
 
 

En als u zich zorgen maakt om de kou na het luchten van de 
ruimte……… we hebben 15 omslagdoeken van Meta 
Kamphuis mogen ontvangen. Zij heeft voor elke bezoeker een 
eigen warme omslagdoek gehaakt in vrolijke kleuren. Wat 
een lief gebaar, dank Meta!  
 

Met elkaar doen we er alles aan om het Odensehuis open te houden! 
 

                                                     De tweede Coronagolf 

Johan tekent graag 

Lunch op 1.5 meter 

Ook dragen alle gastvrouwen en gastheren een mondkapje, 
dat was wel wennen voor de bezoekers. Inmiddels hebben 
we een aantal keren een voorlichtingsfilmpje bekeken en 
samen met de bezoekers geoefend in het dragen met het 
mondkapje. Dat dragen bleek eigenlijk wel mee te vallen. Dus 
dat wordt onze volgende stap. 
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Met corona kijken we vooral wat er wel kan…….. 
Als eerste werden alle Odensehuis vrijwilligers (4 bestuursleden, 23 gastheren en -vrouwen en 7 vrijwilligers) in 
het zonnetje gezet. Op 3 oktober ontvingen ze een doosje Merci en een brief.  
In de brief stond een link naar een videoboodschap van de bezoekers. Daarin bedankten zij iedereen voor hun 
inzet, betrokkenheid en liefde die ze in het Odensehuis mogen ervaren. 
 
Op maandag was het pannenkoekenfeest. Peter Morel, de ‘Pieterpad fietser’,  heeft de pannenkoeken 
gebakken. 
 
Dinsdagmiddag, toen iedereen na de lunch weer in de grote ruimte terugkwam was het op de tafels een grote 
bloemenzee. Gastvrouwen Astrid en Rosa hebben met de bezoekers bloemstukjes gemaakt.  
Iedereen genoot zichtbaar van de kleurenpracht en het creëren van een eigen stukje.  

Donderdag werden we tijdens de koffie verblijdt met de komst van 
Freule Willemijn van Elshout tot Kooij.  
Voor deze speciale gelegenheid had zij haar zondagse jurk 
aangetrokken. Ze nam ons mee een stukje terug in de tijd en 
vertelde ons over de Heerlijckheid en over een minstreel.  
De freule had haar eigen beeldmateriaal meegenomen en dat 
maakte haar verhaal compleet. 
Voor het éénjarig bestaansfeestje had ze voor iedereen een 
Heerlijckheidje gebakken en daar zat iedereen van te genieten.  
 

                                                     Feestweek  1 jaar Odensehuis 
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Donderdagmiddag is afgesloten met een video over Oud Papendrecht 
waar veel verhalen loskwamen.  
Als klap op de vuurpijl waren er ook nog wat heerlijke muzieknummers 
waarmee we even een “feestje” bouwden op 1.5m afstand van elkaar.  
 
 

Donderdag hebben we ook met elkaar de door de 
bezoekers ingesproken videoboodschap voor de vrijwilligers 
bekeken. Iedereen was heel tevreden over zijn eigen 
presentatie en trots op het resultaat. 
 “Wie had dat durven denken dat ik op T.V. zou komen”, 
werd er geroepen.  
De complimenten vlogen in het rond. 
 

Al met al was het een heel toffe feestweek met elkaar.  
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 Wist je dat:    
 
. we het een gezellig vinden dat er weer nieuwe bezoekers en mantelzorgers zijn 
. we heel blij zijn met onze gastvrouwen, gastheren en vrijwilligers 
. iedereen wel bewust is van corona maar o zo blij is dat we weer geluksmomenten hebben in het  
  Odensehuis 
. het Odensehuis nu ook in de Organisatiegids staat, zie     
   www.papendrecht.net/organisatiegids/odensehuis-papendrecht 
. het Odensehuis Papendrecht op 3 oktober 2020 officieel 1 jaar bestaat 
. we daar enorm trots op zijn 
. gastheer Rob de wirwar aan bedrading in de bijkeuken heeft weggewerkt zodat de veiligheid is                                      
  gewaarborgd.  En dat de energie aansluiting AED een speciaal plekje in zijn hart heeft                                     
. bezoeker Sjaak onze milieuman is 
  Hij daagt ons uit om het plastic te scheiden en brengt de zakken weg. Dankjewel Sjaak! 
. er in het Odensehuis stoffen mondkapjes te koop zijn voor €5 en  
  de helft ten goede komt aan activiteiten voor onze bezoekers 
. we hoeden en jurken hebben gekeken op Prinsjesdag 
. van 7 tot 14 november de week voor de mantelzorgers is 
. het muziek beleven met Peter i.v.m. corona tijdelijk gestopt is 
. de bezoekers een filmpje hebben ingesproken om de gastvrouwen en gastheren  
  te bedanken voor hun inzet 
. de gastvrouwen en gastheren hier ontzettend blij en geroerd door waren 
. mantelzorgers met vragen altijd bij ons terecht kunnen, 06-39575136,   
  coordinator@odensehuispapendrecht.nl 
. er de ‘Initiatiefgroep Dementie Vriendelijke Samenleving West Alblasserwaard’ is die zich inzet om   
  dementie bespreekbaar te maken. 
  Zij daar verschillende activiteiten voor bedenken waarover u de komende tijd meer zult lezen 
. op 8-10 het Odensehuis het ‘Platform Maatschappelijke Verkenning’ heeft mogen informeren 
  over dementie, mantelzorg en één jaar Odensehuis Papendrecht en de afgevaardigden zeer 
  geïnteresseerd waren 
 

 
                                                                                                                        
                                                                                                         
                             

                                                                                                        
 

 
 
 
 

 

 
                                          Rob en de AED                                                                         Prinsjesdag 

                                              Bezoeker:  "Ik kom hier graag elke dag". 

http://www.papendrecht.net/organisatiegids/odensehuis-papendrecht
mailto:coordinator@odensehuispapendrecht.nl
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Wanneer ik ga dwalen, 
Laat me dan gaan 
Dwing me niet te zitten, 
Laat me lopen en staan. 
 
Wanneer ik vraag om mam 
Zeg me niet dat ze dood is 
Houd me vast, reik me de hand, 
En vraag me naar haar naam. 
 
Wanneer ik boos ben, 
Wil ik geen dipiperon of haldol 
Luister naar me, hoor mijn stem, 
Neem de tijd, doe me een lol. 
 
Wanneer ik niet meer eten wil. 
Is dat niet omdat ik geen honger heb 
Ik ben vergeten hoe het moet, 
Help me herinneren, laat zien hoe jij dat doet. 
 
Wanneer ik niet wil dat je me helpt, 
Met wassen en kleden 
Is niet omdat ik vies wil zijn 
Maar omdat ik je aanbod ben vergeten. 
 
Wanneer jij steeds herhaalt wat je gaat doen, 
Me waarschuwt wat er gaat gebeuren 
Zonder over mijn weerstand te zeuren, 
Krijg je straks misschien wel een zoen. 
 
Wanneer jij je inleeft in mij, 
Met geduld uitzoekt wat ik bedoel 
Wie weet kom je er dan achter, 
Hoe ik me echt voel. 
 
Ik heb een ziekte, zoals je weet, 
Alzheimer schijnt het te heten 
Nu weet ik dat nog, 
Morgen ben ik het alweer vergeten. 
 
M. C. Eberhart 
 

                                               Mooie gedichtjes  

VADER 

Gedicht over dementie 
 
Daar zit mijn lieve vader 
vroeger sterk en groot 
hij zong liedjes voor mij 
ik zat altijd op zijn schoot 
ik geef hem zacht een kus 
zeg dat ik van hem houd 
hij kijkt mij vragend aan 
fluistert, wie ben jij nou? 
ik veeg snel een traan weg 
zodat hij het verdriet niet ziet 
in zijn hoofd zitten gaten 
ik noem het zijn ‘vergiet’ 
in de loop der vele jaren 
heeft hij zoveel meegemaakt 
maar door de ziekte dementie 
is hij haast alles kwijtgeraakt 
soms komen er nog flarden 
van een verre herinnering  
als ik liedjes van vroeger 
zachtjes voor hem zing 
mijn sterke grote vader 
oh wat doet dit pijn 
maar zolang hij er nog is 
zal ik er voor hem zijn. 
Dietrich Westera, Meppel. 
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AED-training 

In augustus mocht het Odensehuis een AED  in 
gebruik nemen. De AED hangt buiten en is door 
iedereen te gebruiken. In de maand augustus en 
september zijn 12 vrijwilligers van het Odensehuis 
getraind om de AED te gebruiken bij een 
reanimatie. Onder bezielende leiding van 
deskundig trainer Wout Dekker hebben zij de 
benodigde kennis opgedaan.  
Door voorzitter Piet Bezemer werden de 
certificaten uitgereikt. 
 

     Mantelzorger: ‘Ik heb vanmorgen iets voor mezelf gedaan en daarna de heerlijke    
     Odensehuislunch en bloemschikken; het is echt een feestelijke dag, ik geniet zo!’                                            

                                Gastvrouw Rosa deelt haar ervaring  

Het was begin dit jaar dat er in de krant een berichtje stond,  
vrijwilligers voor het Odensehuis gezocht. 
Na ongeveer 2 weken dacht ik, ik ga een kijkje nemen. 
Zomaar op de koffie maar ik bleef de hele dag, zo gezellig was het. 
Maar toen kwam Corona en alles was stil. 
 
Toen alles weer een beetje op gang kwam werd ik ook weer ingedeeld. 
Op de maandag;  ’s morgens de gym en ‘s middags een wandelingetje met 
een klein groepje,  
heerlijk in het zonnetje en tussen het loopje door een klein praatje. 
Bij terugkomst staat de thee en koffie al klaar en iedereen plofte in een stoel 
neer. 
Even een praatje maken en lachen om niets. 
Daar geniet je dan van en ik denk ‘wat mooi dat ik hier vrijwilliger mag zijn’. 
 
Rosa. 
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Pieterpad fietsen. 
 
Er was eens een eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur het 
Pieterpad fietste. Deze man is niet anoniem maar is Peter Morel, vriend 
van onze voorzitter Piet. Hij ging een challenge aan: ‘voor elke 10 km. 
fietsen bak ik een pannenkoek voor het Odensehuis’. Op zijn tocht heeft 
hij in 3 dagen 320 km. gefietst. Dat zijn 32 pannenkoeken. Aangezien we 
meestal met 20 personen lunchen was dat niet genoeg en heeft hij 2 
dagen totaal 120 pannenkoeken gebakken. De pannenkoeken smaakten 
verrukkelijk! “Ze smaken naar meer” was een veel gehoorde kreet. Met 
elkaar hebben we genoten van alle gezelligheid rond het 
pannenkoekenfeestje. Peter vertelde ook dat hij al plannen heeft om 
volgend jaar het Pieterpad in Limburg te fietsen.  
 
Peter, heel hartelijk dank voor de heerlijke pannenkoeken!  
 

                                        Pieterpad en pannenkoeken 
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Wereld Alzheimer dag  
 
Je hebt mooie dagen en hele mooie dagen, 21 sept was zo’n hele mooie dag. 
De dag begon om 10.00 uur zoals gebruikelijk met de ontvangst van de gasten in ons Odensehuis, 
daar werd het een heel genoeglijke dag. 
In de middag stond er in een andere Odensehuisruimte iets heel bijzonders te gebeuren. 
 
Onder voorzitterschap van Robert Snel en in aanwezigheid van wethouder Corine Verver werden TV opnamen 
gemaakt in het kader van Wereld Alzheimer dag. 
De kick-off Initiatiefgroep Dementie Vriendelijke Samenleving West-Alblasserwaard 
presenteerde zich deze middag en de deelnemers stelden zich voor en vertelden over hun 
betrokkenheid. 
 
Maar dat was nog niet alles het mooiste moest nog komen, want niet alleen deze mensen 
waren aanwezig maar ook bezoekers van het Odensehuis en mantelzorgers waren 
gesprekspartner. 
Waarom was dat het mooiste dat nog moest komen vraagt u zich af? Je had erbij moeten 
zijn om de emotie te voelen. 
 
Op Roberts vraag: “durft u hier vanmiddag met ons uw droom te delen wat voor u een 
dementie vriendelijke gemeente betekent”, vertelde de een na de ander zijn of haar droom. 
 
De wethouder droomde van een gemeente waar ook mensen met geheugenproblemen gekend en gehoord 
worden, onze Marjan droomde van een langere dag beleving en nachtopvang. De professionals die aanwezig 
waren droomden hun dromen. 
 
Maar de mooiste en meest emotionele dromen kwamen van een bezoekster en een mantelzorger.  
De bezoekster haar droom is dat zij graag zag dat het Odensehuis ook in de gelegenheid zou zijn om ook in de 
avond open te zijn. Gezellig samen eten en daarna TV kijken want ik heb echt de behoefte aan gezelligheid. 
Op de vraag van Robert wat vergeetachtigheid met je doet kwam het emotionele verhaal over haar man die 
vanwege dementie opgenomen is in een verzorgingstehuis, en nu overkomt het mij ook. 
Ik kan best nog op mijzelf wonen maar die eenzaamheid dat nekt mij. 
 
Toen de mantelzorger gevraagd werd hoe je mantelzorger wordt, begon hij te vertellen dat je geen 
mantelzorger wordt maar dat het je overkomt. Hij nam ons mee in zijn verhaal over zijn vrouw die 
vergeetachtig werd en in de ontkennende fase zat. 
Later, na de diagnose, de kleine kibbelingen over hoe het bed opgemaakt moet worden tot het helemaal 
overnemen van taken. 
Het gemis van tijd voor zichzelf, een arm om je heen en het steeds een beroep moeten doen op anderen om zo 
dat beetje broodnodige tijd voor jezelf te hebben. 
 
Aandachtig werd er geluisterd naar deze praktijk verhalen en hier en daar werd er een 
traantje weg gepinkt. 
 
Je hebt mooie dagen en hele mooie dagen, 21 sept was zo’n hele mooie dag. 
 
Al deze verhalen worden straks door een aantal jonge Papendrechters bewerkt tot een 
mooi digital document over de Dementie Vriendelijke gemeente.  
Niet voor niets is dit jaar de slogan van Alzheimer Nederland ‘Jong voor oud’.  

                                    Een dag uit het leven van Herman Nieuwstraten,  
                  lid van de Initiatiefgroep Dementie Vriendelijke Samenleving West-Alblasserwaard 
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Prachtig gedicht gemaakt door onze bezoekster Lien.  
Het gedicht is ook door haar voorgedragen in de groep.  
Na de voordracht ontving ze groot applaus!  
 
Het Odensehuis. 
Wie had ooit kunnen bedenken 
Dat Papendrecht ons zoveel plezier zou schenken 
Er staat in Papendrecht een huis 
En daar is het echt wél pluis 
Het coronavirus kwam naar Holland 
En plotseling was er iets naars aan de hand 
Want voor jongeren is heel naar 
Is voor ons oudjes een groot gevaar 
Geen zang, geen gymnastiek en geen bezoek 
Een bescherming voor je snoet 
Weinig mensen om je heen 
Houd je niet lang op de been 
Toen kwam Marjan op een idee 
Zij ging op zoek en vond en heel blij 
Er was een zaal voor haar vrij 
Het gaf veel zorg, daarin is Marjan sterk 
Al gaf het zeker héél véél werk 
Met hulp van anderen, ook liefde voor de mens 
kwam voor jou uit je grootste wens 
Misschien besef je het zelf niet 
Je geeft veel vreugde en troost bij verdriet 
Voor ons gevoel gaat de tijd heel vlug 
En voor je het weet ga je naar huis terug 
De tijd gaat zo snel, het is zo voorbij 
Maar de volgende week is het weer feest voor ons allebei. 
 
We wensen jullie alle goeds toe 
en weet, wij zijn ons bezoek niet moe. 
Wat kunnen wij nog meer wensen 
Heel hartelijk dank en ook voor alle mensen! 
 
Met lieve groet, 
L en R 
 
P.S. Ook voor de prachtige films die Ad ons laat zien 
Die verdient ook een heel dikke tien. 
 
Het gedicht is ook voor de andere vrijwilligers bedoeld. 
 

                                             Bezoekster Lien draagt voor 
ar wat  
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                                    Ontruimingsoefening voor vrijwilligers 
ar wat  
 
 
 
 
 
 

Onder bezielende leiding van gastheer Ad, oud brandweercommandant, is er een  
ontruimingsoefening gehouden. 
 
Na uitleg gehad te hebben over de veiligheid van de bezoekers en medewerkers bij calamiteiten  
en afspraken te hebben gemaakt hoe we hiermee om moeten gaan 
is het van belang dit ook de toetsen in de praktijk door middel van scenariotraining. 
 
Tijdens een vrijwilligers-overleg is het volgende scenario was bedacht. 
Onder de bar van zaal was zogenaamd een prullenbak die vlam heeft gevat.  
Van te voren zijn er bewust 3 personen aangewezen die in geval van een calamiteit de bestrijding hiervan 
op zich nemen, zo gaan we stapsgewijs opbouwen.  
Hoe gaan we dit incident bestrijden? 
Marga had de leiding en werd door twee vrijwilligers bijgestaan waarbij zij de taken goed moest verdelen. 
Alle aanwezigen werden naar buiten geleid waarbij gecontroleerd werd of iedereen aanwezig was, de 
brandweer werd gebeld en opgewacht. 
Bij controle bleek dat gastheer Arie vermist werd. Wat nu? Iemand wist te melden dat hij naar het toilet 
moest en hij was niet te overtuigen dat dat niet kon. Terug de ruimte in is uitgesloten, omlopen dan maar 
naar de toiletten maar helaas niemand te zien. 
Uiteindelijk kwam hij gelukkig toch naar buiten. Zat hij in het complot? 
 
De eerste oefening verliep best goed, waarbij natuurlijk  ook een aantal leermomenten naar voren 
kwamen, daar dient een oefening tenslotte voor.  
Zo was het een leerzame ochtend voor ons allemaal en hopen we met zijn allen dat we dit nooit nodig 
zullen hebben maar die garantie hebben we helaas niet. 
 
En als laatste bedankt voor jullie inzet en meedenken en vooral meedoen om het weer een stukje veiliger 
te maken in het (niet het) maar ons Odensehuis. 
 
Ad Scheepbouwer 
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                                          ‘t Oostend 

 

Zo daar gaan we weer, we trekken onze wandelschoenen aan en gaan nu het ‘t Oostend op richting 

Sliedrecht en ook niet te vergeten de Tienigt of te wel de Tiendweg, dat mooie stukje natuur onder 

aan de dijk, maar voor de Oostenders ook nu nog aan de dag van vandaag gewoon Tienigt. 

 

 

    

   Gelukkig hoefden ze geen honger te leiden op het Oosteind, 

   ook daar was de middenstand ruim vertegenwoordigd, zo had  

   ieder gedeelte van Papendrecht zijn eigen winkelketen. 

   Later heeft Goudriaan de winkel van bakker Boer aan het  

   Oude veer overgenomen en werd er aan de Geulweg een  

   industriële bakkerij gebouwd. Waar nu de autospuiterij van 

   Dubbeldam is gevestigd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals we in de Visschersbuurt de Grote waal tegen  

kwamen zien we hier de boerderij bij de waal op het 

Oosteind, een Waal of Wiel is een diep gat ook wel 

kolkgat genoemd bij het ontstaan van een plaatselijke dijk 

doorbraak. In de winter was het hier altijd dikke pret en 

werd er volop geschaatst, verlichting aangebracht, 

vuurkorven erbij en niet te vergeten de koek en zopie en 

was het tot in de late uurtjes een gezellige boel.  

 

Wat een mooi stukkie Papendrecht waar ook de tijd niet heeft stil gestaan en zelfs de geit van foto 1 

is veranderd in het zwarte schaap van foto 2. De boerderij die u ziet wordt bewoond door de familie 

Korteland, op de achtergrond de nieuwe wijk Oostpolder. 

 

                                           Gastheer Ad vertelt, deel 4 
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We lopen een stukje verder het Oosteind op richting Sliedrecht en daar komen we, zoals we dat dan noemen, 
buitendijks de Juliana school tegen. Deze heeft gestaan schuin tegenover het Waaltje.  
 
     

 
     Want het gezegde is van oudsher “De wijze   
     komen uit het oosten, dus dat geld zeker voor  
     de leerlingen van de Juliana school . 
     Waar je volgens mij zelfs nog acht klassen had en 
     daarna van school ging, voor de meesten was het  
     dan handen uit de mouwen steken en gaan werken  
     om later dan een avondstudie te gaan volgen. 
     Het was maar voor weinigen weggelegd om   
     verder te gaan studeren in de grote stad Dordrecht  
     want daar moest je dan wel naar toe.  

 
 
 
Dan naast de school de slagerij  van Tinus  
Vink, ik zie u denken ben ik die naam al niet 
eerder tegen gekomen Vink de slager, ja dat  
klopt als een zwerende vinger, gelukkig doet  
het niet zo zeer, dat was in het stukje over  
het Bosch daar zat zijn broer Gerrit met een 
slagerij. 
 
 
 
 

 
 
Dan gaan we weer verder, maar nu kijken we ff weer binnendijks waar we de markante boerderij zien van 
Herman en Mais van Wijngaarden een begrip op het Oosteind, vroeger ging je daar de stoep af om bij kwekerij ‘t 
Waaltje  van de familie Verdooren te komen. Later werd dat natuurlijk  
netjes tuincentrum genoemd, waar je terecht kon voor alles in je tuin en voor de mooiste bloemen en planten 
binnen en ook de mensen die een volkstuintje hadden konden er terecht voor zaaigoed. Helaas is na 50 jaar het 
doek gevallen en worden er nu huizen gebouwd op dit terrein. 
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Nu is deze locatie bouwrijp gemaakt met extra watergangen om er huizen op te bouwen, dit project wordt ‘t  
Waaltje genoemd. Er worden 9 kavels aangeboden om zelf je droomhuis te realiseren op deze rustige en mooie 
plek. 
Toch gaat het veel mensen aan het hart nu dit stukje natuur weer bebouwd gaat worden. 
 

  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Het zou toch jammer zijn wanneer we dit mooie stukje Papendrecht moeten gaan missen voor de 
expansiedrift van de gemeente en de project ontwikkelaars. Laten we hopen dat dit nog jaren zo blijft, kijk 
eens naar de mooie foto’s en zeg nu zelf eens?……. 
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    Nu dan even kracht zetten we moeten weer naar boven, daar de stoep op en komen we weer op de ouwe     
    vertrouwde dijk met daaraan de huisjes en de winkels die er ook op dit stukje dijk nog ruim te vinden zijn. 
    Hier links de groente- en kolenboer Kooy en even verderop de Gebroeders Verheij nu gemobiliseerd maar      
    eerst met paard en wagen. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     

En tussen de twee groenteboeren kon je je dorst lessen in het Café van Hubers de “De Witte Ballon”. 
Want vroeg je aan iemand “waar kan ik het café van Hubers vinden?” keken ze je glazig aan, niet 
vanwege dat ze al te diep in het glaasje gekeken hadden, maar dat was in de volksmond   
“De Witte Ballon “ dan werd je zo naar het goede adres gestuurd. Dat gebouw daar binnendijks met 
die ronde melkglazen lamp aan de gevel daar moet je zijn. 
 
Vroeger had dit café een belangrijke en publieke functie. Er werden door de notaris veilingen van 
onroerend goed gehouden, wat voor de kastelein een prettige bijkomstigheid was, het bracht lekker 
geld in het laatje. En de oranje vereniging hield er ook zijn domicilie en vergaderde er regelmatig. 
 
Hubers hield niet van dronken droppies want die zette hij hoogst persoonlijk zelf buiten de deur. 
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Iets verderop buitendijks had je de metaalhandel of gewoon de lorrenboer van Zegelaar die alle metalen op 
kocht. Nu zit op deze plek houthandel Leeuwis met een modern pand. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dan gaan we zachtjes aan stoppen met die verhalen uit de ouwe doos, ik ben al behoorlijk moe van deze 
intensieve wandeling. Maar we kijken nog even buitendijks aan het Oosteind van vroeger naar de Gantel, 
waar zich nu het industriegebied bevindt aan de Ketelweg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zo hebben we in vogelvlucht door ons mooie dorp Papendrecht gewandeld van “West naar Oost”. Ik vond het 
leuk te doen en misschien bent u er wat wijzer geworden en kijkt u met andere ogen                                                                           
naar Papendrecht. Ik hoop dat u er ook plezier in hebt gehad. 
 
Tot ziens weer in ons mooie Odensehuis waar we zo trots op zijn. 
 



Pagina 17 van 19 
 

  Nieuwsbrief Odensehuis Papendrecht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

     Boekenlijst 
 

• Last van vergetelijkheid, Tineke van 

Sleen 

• Voorbij, voorbij, Clairy Polak 

• Helpen bij verlies en verdriet, Manu 

Keirse 

• Woorden schieten te kort, Nicci Gerrard 

• 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 

• Zinvolle dagbestedingen voor mensen 

met dementie, Monika Eberhart, 2 

exemplaren De Activiteitengids 

• Gooi me niet weg, Willem Brouwer 

• Hartverwarrend, Henk Langbroek 

 
2 kinderboeken 

• Mijn oma is een superheld, Marloes van 
Loon  

• Oma, mag ik mijn pop terug?  Mark 
Haayema 

 

Boeken van de boekenlijst 
liggen in het Odensehuis. 
Deze kunnen worden 
geleend. 
Inmiddels staan er 
prachtige boeken van 
Oud Papendrecht in de 
kast. 
 
Wel graag bij de 
coördinator aangeven 
welk boek je wilt lenen. 

            Websites 

• Alzheimercafé:  mantelzorg@sterkpapendrecht.nl 

• Dementie Online (hulp voor mantelzorgers):  www.dementieonline.nl 

• Dementiewinkel: www.dementiewinkel.nl  

• Help mij zorgen (Respijtmogelijkheden/logeerzorg):     
www.helpmijzorgen.nl  

• Familias - nieuwsbrief voor mantelzorgers van mensen met dementia: 
www.mantelzorgnieuwsbrief.nl 

• MEE Mantelzorg: www.meemantelzorg.nl 

• Odensehuispapendrecht.nl/praatplaat-thuis-mantel-zorgen/ 

• Personenalarmering: www.alleszelf.nl/personenalarmering 

• Samen Dementievriendelijk: www.samendementievriendelijk.nl  

• Stichting Alzheimer Nederland: www.alzheimer-nederland.nl  
             

 
 

mailto:mantelzorg@sterkpapendrecht.nl
http://www.dementieonline.nl/
http://www.dementiewinkel.nl/
http://www.helpmijzorgen.nl/
http://www.mantelzorgnieuwsbrief.nl/
http://www.meemantelzorg.nl/
https://odensehuispapendrecht.nl/praatplaat-thuis-mantel-zorgen/
http://www.alleszelf.nl/personenalarmering
http://www.samendementievriendelijk.nl/
http://www.alzheimer-nederland.nl/
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                                        Bericht van Sterk Papendrecht                      
ar wat  
 
 
 
 
 
 

Mantelzorgwaardering 2020 
 

Nog een paar weken en dan is het zo ver: op 9 november start de Mantelzorg Verwenweek voor 
Papendrechtse mantelzorgers. We geven dan de mantelzorgwaardering uit aan mantelzorgers, 
en organiseren leuke online activiteiten voor u. Samen met de gemeente Papendrecht willen we 
u en alle andere mantelzorgers namelijk bedanken dat u zorgt voor een naaste. Uw inzet is 
ontzettend waardevol, zonder mantelzorgers zag Papendrecht er anders uit. 

 
Om u als mantelzorger te bedanken voor uw inzet, geven we een Mantelzorgwaardering: een 
VVV-bon. U kunt zich inschrijven voor de bon.  
Bovendien organiseren we verschillende online activiteiten in de week van 9 t/m 14 november. 
Aanmelden is verplicht, bij elke activiteit staat hoe u zich aan kunt melden. Alle activiteiten zijn 
gratis. 
 

Alle informatie kunt u vinden op: 
https://www.sterkpapendrecht.nl/activiteiten/mantelzorgwaardering-2020/ 
 
Sterk Papendrecht, mantelzorg@sterkpapendrecht.nl, 078-6154741 

https://www.sterkpapendrecht.nl/activiteiten/mantelzorgwaardering-2020/
mailto:mantelzorg@sterkpapendrecht.nl
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Voor mensen die zich eenzaam en angstig voelen en zorgen hebben, zij kunnen de Luisterlijn bellen.  
Dit is landelijk, Omroep Max werkt daarin samen met de Luisterlijn: 0900 – 0769. 

                          
                                                                                                                                                  

 
                                                       
                                      

Corona steunpunt Papendrecht   
Papendrechters bieden momenteel massaal hulp aan buren, familie en ook onbekenden die 
door het coronavirus hulp nodig hebben, bang zijn of geïsoleerd raken. Dat is hartverwarmend! 
Het gaat dan voornamelijk om de groepen ouderen, zieken en mensen met een beperking. Om 
deze initiatieven te stroomlijnen, een luisterend oor en helpende hand te biede n aan mensen 
met een hulpvraag, hebben wij een telefonische hulplijn geopend, t.078- 615 47 41.  
Deze flyer wordt in Papendrecht rondgebracht en is ook te lezen op de website van het 
Odensehuis, www.odensehuispapendrecht.nl . 
 

  
https://www.beteroud.nl 
 
https://www.eentegeneenzaamheid.nl 
 
https://puurpapendrecht.nl/elkaar-helpen 
 
https://www.rivm.nl ► coronavirus 
 

https://www.odensehuispapendrecht.nl 

                                                                                                  

 

                     

                             Samen dementievriendelijk 

 
Weet je even niet waar je over moet praten met iemand met dementie?  
De nieuwe gratis app ‘Dat ben ik’ helpt om samen in gesprek te gaan. De app wordt 'gevuld' 
door de naasten met beeld en verhalen. Zo leer je iemand met dementie beter kennen en kun je 
samen praten over vroeger en zijn/haar interesses.  

Download hem snel              https://bit.ly/3fJGJPk 
 

https://odensehuispapendrecht.nl/praatplaat-thuis-
mantel-zorgen/ 
 
Onlangs verscheen bij de Dementie Academie.online: 
Praatplaat Thuis (mantel) zorgen voor iemand met 
dementie in coronatijd en de handleiding. 
Hierin vindt u tips over structuur, activiteiten, 
ontspanning en sociale contacten. 
 

                                                              Tips 

https://www.linkedin.com/company/samen-dementievriendelijk?trk=public-post_share-update_actor-text
https://bit.ly/3fJGJPk?trk=public-post_share-update_update-text
https://www.linkedin.com/company/samen-dementievriendelijk?trk=public-post_share-update_actor-image
https://odensehuispapendrecht.nl/praatplaat-thuis-mantel-zorgen/
https://odensehuispapendrecht.nl/praatplaat-thuis-mantel-zorgen/

