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     NIEUWSBRIEF                                                                                2e Jaargang   nummer 2 

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

Vanaf 11 januari bent u weer 
van harte welkom in het 
Odensehuis. 
I.v.m. Corona regels wel graag 
een afspraak maken. 
 
 
 
 

Bestuur en coördinator wensen u een 
gezond en liefdevol 2021! 
 
2021…… 
365 nieuwe dagen om te dromen 
te gaan en te komen 
te ontvangen en te geven 
en tussenin: 
gelukkig en gezond te leven 
 

Vanaf 11 januari 2021 is iedereen, na 
aanmelding, weer welkom in het Odensehuis. 
Volg de RIVM-regels goed. Dus, voelt u zich 
niet helemaal lekker en heeft u lichte 
klachten? Of heeft er iemand waar u onlangs 
nog mee in contact bent geweest Corona?  
Kom alstublieft NIET naar het Odensehuis en 
raadpleeg de RIVM-site en/of uw huisarts. 
Samen voorkomen we besmetting van corona! 
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 
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Een arm om je schouder. 
 
Wat is ons leven door Corona veranderd en 
wat heeft het een impact op onze 
bezoekers en mantelzorgers. 
In gesprek met een mantelzorger hoorde ik 
wat alle maatregelen met hem en zijn 
geliefde vrouw doen. Veel dingen niet meer 
samen kunnen doen en een arm om je 
schouder zo ontzettend missen. 
Hoe fijn is het dat bezoekers en 
mantelzorgers wel samen naar het 
Odensehuis kunnen komen. Samen 
verjaardagen vieren, verdriet en zorgen 
delen en geluksmomenten beleven. Want 
dat is waar we hoop en moed uit halen….. 
De pretlichtjes in de ogen van je geliefde als 
die geniet van hetgeen zij doet en beleeft, 
samen nog een dansje doen en swingen op 
een oude hit. Dat geeft een mantelzorger 
energie. 
Samen met alle gastvrouwen en gastheren 
zoeken naar wat iemand wél kan en plezier 
aan beleeft. De glimlach en lichtjes in de 
ogen van onze bezoekers zijn een groot 
geschenk en geven ons inspiratie om van 
elke Odensehuisdag een feestje te maken. 
 
Voor 2021 wens ik u elke dag een 
geluksmomentje. 
 
Marjan Middelburg 
Coördinator  

Het komt goed!! 
 
Het komt goed, dat hebben we het afgelopen jaar wat keren 
mogen horen van onze ministers en vele anderen. Het komt 
goed. Het afgelopen jaar zal de geschiedenis ingaan als het 
COVID jaar. Wie had dat begin 2020 kunnen dromen? We 
moesten ons Odensehuis zelfs vanaf maart een aantal 
maanden sluiten omdat we allemaal niet wisten wat ons 
boven het hoofd hing. Nu weten we iets meer en daarom 
zijn we ook nu weer even dicht maar 11 januari 2021 gaan 
we weer heerlijk open met inachtname van de regels 
natuurlijk. Wel hebben we in die periodes van sluiting met 
iedereen contact kunnen houden, zodat je je thuis niet 
helemaal verloren hoefde te voelen. Ik merk in het hele land 
dat het met de meeste Odensehuizen zo gaat als in 
Papendrecht. Wat jammer is, is dat er op veel plaatsen door 
de 1,5 meterregel minder mogelijkheden zijn om het 
Odensehuis te bezoeken. Een aantal mensen kan nu maar 1 
of 2 keer per week naar het Odensehuis in plaats van 3 keer, 
maar het komt goed, er komt een tijd dat dat weer anders 
wordt. We hebben toch nog heel veel kunnen doen in het 
afgelopen jaar. Ik ga daar nu niet over uitweiden, dan maai 
ik het gras weg voor de voeten van andere mensen, die ook 
iets willen schrijven. Wel ben ik, als voorzitter bijzonder trots 
hoe het er in Papendrecht aan toegaat. De sfeer en de 
onderlinge verstandhouding. Het is allemaal super. Ik vind 
het geweldig om regelmatig een kopje koffie te komen 
drinken en langzaam maar zeker ken ik iedereen bij naam. 
Dat schept ook een band. 
Door de subsidie van de gemeente Papendrecht kunnen we 
ook in 2021 in ieder geval drie dagen per week open blijven. 
Er worden op dit moment acties gevoerd om, indien nodig, 
deze drie dagen uit te breiden naar vier dagen.  Het komt 
goed, we gaan het zien. Samen met onze onmisbare 
vrijwilligers onder leiding van Marjan is het het afgelopen 
jaar gelukt, ook in moeilijkere tijden door Corona, het 
Odensehuis tot een THUIS te maken. Het bestuur is jullie 
hiervoor bijzonder dankbaar. 
Mede namens het bestuur spreek ik de wens uit dat we 
elkaar in 2021 weer eens feitelijk de hand kunnen schudden 
en een arm om elkaar kunnen slaan. 
Ik eindig met een kort gedichtje: 
 
Het komt goed 
Het is oké 
Het is zoals het is 
Zoals het is blijft het niet 
Na iets slechts komt iets goeds 
en andersom 
 
Gelukkig Nieuwjaar! 
Piet Bezemer, voorzitter 
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                                             Afscheid van Gé en Johan 

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van 
onze bezoekster van het eerste uur Gé de Boer.  
Gé woont vanaf begin november in 
Verpleeghuis de Alblashof in Alblasserdam.  
Partner en mantelzorger Anne blijft gelukkig bij 
ons in het Odensehuis.  
 

Half december is Johan de Vries 
opgenomen in Waerthove, Sliedrecht.  
Johan was er meestal op maandag en 
dan genoot hij van het sjoelen, 
tekenen en de gezamenlijke lunch. 
 

Begin december heeft ons het droeve bericht bereikt dat onze 
gastvrouw Marianne van den Broek op 28 november, na een 
kort ziekbed, is overleden. 
Marianne was sinds februari 2020 gastvrouw. 
We zullen Marianne herinneren als een zeer bescheiden en 
lieve gastvrouw. 
We wensen haar man Hans en de (klein)kinderen veel sterkte. 
 

BEDANKT. 
Lieve Odense-familie, 
Hierbij wil ik jullie bedanken 
voor de warme genegenheid 
die jullie getoond hebben 
bij de opname van Gé in 
een verpleeghuis. Naar 
omstandigheden  
gaat het goed met haar. 
Ik hoop nog lang in jullie 
midden te mogen vertoeven. 
Ondanks de corona-crisis wensen wij 
jullie prettige Kerstdagen en een 
gelukkig, 
maar vooral een gezond 2021. 
 
Liefs van Anne en Gé. 
 

Van hen kregen we de kerstboom die we 
in de “lunchroom” hebben neergezet en 
waar we met elkaar van genieten. 
 

                                                   In memoriam 



Pagina 4 van 14 
 

  Nieuwsbrief Odensehuis Papendrecht 
 

 
  

                                                    Muziek met Jirre 

Muziekbeleving met Jirre 
Wat hebben we met elkaar genoten van de 4 workshops Muziek Beleven met Jirre. De 
workshops zijn door de gemeentelijke Cultuurmakelaar speciaal voor het Odensehuis 
georganiseerd. We zijn aan de slag gegaan met muziekdocent Jirre Stoutjesdijk. Jirre wist 
een heel gezellige sfeer te creëren door samen muziek te luisteren, te beleven en door 
samen te spelen. Jirre bracht verschillende instrumenten mee waarmee ritmes en klanken 
ten gehore werden gebracht wat een heel melodieus hoorspel bezorgden. 
De workshops werden aangeboden door Wethouder Corine Verver (Gemeente 
Papendrecht). Wethouder Verver is erg begaan met de activiteiten die in het Odensehuis 
worden georganiseerd. Speciaal voor deze gelegenheid heeft zij een bezoek aan het 
Odensehuis gebracht.  
We hebben er enorm van genoten en danken de wethouder voor de mooie momenten die 
we met elkaar hebben mogen beleven. 
  
Voor meer informatie, ga naar:  Cultuur Dichtbij! Papendrecht > 
https://www.onderwijs-cultuur.nl/cultuur-dichtbij-papendrecht/ 
 
 

https://www.onderwijs-cultuur.nl/cultuur-dichtbij-papendrecht/
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                                                        Feestjes 

Gastvrouw Erna 
Zij vierde begin december haar 
verjaardag in het Odensehuis. Erna werd 
extra in het zonnetje gezet omdat zij de 
gastvrouw is die iedereen een kaart 
bezorgt op zijn/haar verjaardag. 
Dank Erna! 
 

Gastheer Ad 
Ad en Adri Scheebouwer waren 25 november 
45 jaar getrouwd. Dat kwamen ze samen met 
iedereen in het Odensehuis vieren met een 
grote taart met daarop een leuke foto van het 
bruidspaar. 
Helaas konden we het bruidspaar niet 
toezingen. Maar met de feestslinger om en 
met groot applaus is het toch feest. 
Iedereen genoot van de koffie met feesttaart. 
 

Mantelzorger Eimert  
1000 Maanden 
Vier het leven….. is een uitspraak in het Odensehuis. Nou, dat 
doen we en bij vieren wordt vaak getrakteerd. Zo kwam 
Eimert met overheerlijke cake en hij vertelde dat hij zijn 1000 
maanden wilde vieren. Velen trokken hun wenkbrauwen op en 
wilden een toelichting, deze staat hieronder beschreven: 
 
Als je je leeftijd in maanden wilt weten dan neem je je leeftijd 
in jaren x 12, daarbij tel je het aantal maanden na je 
verjaardag bij op. 
Voorbeeld: stel je bent bijna 75 jaar, dan wordt je leeftijd 74 x 
12 + 11 = 899 maanden. 
 

Bezoekster Els 
Onze bezoekster Els was jarig. Jarig 
zijn in het Odensehuis betekent ook 
dat je de hele dag de “feestketting” 
om mag. Els droeg deze met veel 
plezier, en iedereen wist….. o ja, Els is 
jarig. 
De Tovertafeltaart met muziek 
maakte het verjaardagsfeest 
compleet.  
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                                                        Sinterklaas 
ar wat  
 
 
 
 
 
 

                                                       Lunchroom 

Sint heeft het Odensehuis laten weten dat hij dit jaar helaas 
genoodzaakt was om thuis te werken.  
We hebben toch met elkaar een super gezellige Sinterklaasdag 
gevierd. We begonnen met koffie en een overheerlijke 
sinterklaas cupcake. Om 11.00 uur hebben we muziek gemaakt 
met Jirre. Voor deze gelegenheid had hij djembés bij zich en 
hebben we veel plezier gemaakt. Sinterklaasliedjes waren die 
ochtend favoriet. Tussendoor klopte een Piet op de deur en liet 
hij een zak vol chocoladeletters en gedichten achter. 
Na de lunch hebben we, voor wie wilde, naar de film ‘Alles is 
liefde’ gekeken. Met tussendoor popcorn was het een heel 
genoeglijke middag. 
Iedereen ging voldaan, met chocoletter en gedicht, huiswaarts. 
 

Wist u dat we een Odensehuis 
"Lunchroom" hebben? 
Met grote dank aan Woonkracht 10! 
Rond 12.00 uur wordt onze grote 
ruimte gelucht (zorgt voor goede 
luchtkwaliteit) en gaan we naar de 
"Odensehuis Lunchroom".  
Daar zijn  de tafels gezellig gedekt 
door een bezoekster en 
gastvrouw/heer.  
Ook tijdens de lunch worden we 
regelmatig verrast. Zo maakte 
Herman poffertjes, Ed en Riet de 
overheerlijke peertjes en bessensap, 
werd er getrakteerd op kibbeling en 
kregen we pannenkoeken. 
Menig bezoek(st)er woont alleen en 
wat is het dan gezellig om met 
elkaar aan tafel te zitten!  
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                                                        Kerstweek 
ar wat  
 
 
 
 
 
 

OdenseKerst in Coronatijd 
 
Wat hebben we fantastische gastvrouwen en gastheren! 
Tijdens ons 6-wekelijks overleg hebben we gesproken over de feestdagen. Vorig jaar 
konden we dat doen met  alle bezoekers, mantelzorgers, gastvrouwen en gastheren 
op één dag. Door corona kan dat helaas niet.  Maar daar laten de vrijwilligers zich niet 
door uit het lood slaan. Als snel werden er plannen gemaakt voor gezellige en leuke 
activiteiten in kleinere groepen. Vol bewondering heb ik de creativiteit van velen zien 
losbarsten. Er werden plannen gesmeed en afspraken gemaakt om alle materialen aan 
te schaffen en ideeën verder uit te werken in Kerstknutsels. 
En wat hebben we met elkaar genoten van alle activiteiten, de fotocollage geeft een 
mooi beeld. 
Naast alle activiteiten is er voor 2 dagen ook een bijzondere kerstlunch voorbereid. 
Ook daarvoor hebben de gastvrouwen en gastheren zich enorm ingezet en thuis veel 
lekkers bereid. Veel complimenten van de bezoekers en mantelzorgers  vlogen over 
de tafel zoals: “wat worden we verwend, wat smaakt het heerlijk, het lijkt hier wel een 
restaurant en wat hebben we het gezellig met elkaar! 
Dank gastvrouwen en gastheren voor alle extra’s in deze corona decembermaand, 
door jullie inzet was Corona even heel ver weg.  
 

Kerststukjes maken, 
koekjes versieren en 
sterren plakken 
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Kerstbingo                                                                                       ringwerpen 

Kerststerren knutselen 

Smullen van de heerlijke Kerstlunch 
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Gastvrouwen, gastheren en vrijwilligers in het zonnetje 
 
Bezoekers vormen het uitgangspunt voor alles wat we in 
het Odensehuis doen. Naast de inzet en bijdrage van de 
bezoekers en hun naasten bestaat het Odensehuis dankzij 
de enthousiaste inzet van vrijwilligers/gastvrouwen en 
gastheren. Zij maken het mede mogelijk dat de bezoekers 
zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en actief 
kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. 
Zij zijn een steun voor de mantelzorgers. 
Als dank voor hun grote inzet en betrokkenheid zijn de 
gastvrouwen/gastheren en vrijwilligers verrast met een 
kerstattentie.  
 

Sponsoring 
 
Het Odensehuis maakt deel uit van de Papendrechtse gemeenschap. 
Dat merken we aan reacties en fijne samenwerking met  organisaties, 
kerken en particulieren. Veel mensen dragen het Odensehuis een warm 
hart toe. 
De afgelopen periode werden we gesponsord door: 
Bakkerij Vlot 
Supermarkt Dirk, Alblasserdam 
Jan Pannenkoeken 
Taartenbakster Marion 
Merford 
Aantal gastvrouwen en gastheren 
 
Dank aan onze sponsors! 
Samen besteden we aandacht aan dementie en ondersteunen we 
mensen met dementie en geheugenklachten en hun naasten. 
 
 Vet varkentje 

Op de bar in het Odensehuis staat een varkentje en 
iedereen doneert daarin de financiële bijdrage  
voor de koffie/thee en lunch. 
 
De afgelopen week vonden we daar meer in dan alleen geld.  
Het was een briefje met een verhaaltje  
en een financiële bijdrage voor het Odensehuis:  
 
De Kerstman vond dit in zijn arrenslee en dacht, dat zal wel een roodborstje hebben gedaan of toch een 
eekhoorntje. 
Misschien toch een Vlaamse gaai (Eickelkeker). 
Wat zijn die Duitsers toch goed in juiste namen voor vogels. 
Persoonlijk zou ik de naam “natuurbeschermer” kiezen, want na tien of twaalf generaties na het begraven 
van de eikel staat er een machtige eik in het bos. 
Daar kunnen we een les uit leren. 
Een overpeinzing van de kerstman: “waar kan ik het beter aan geven als aan het Odensehuis, die voor al die 
ouderen zorgen”! 
 
Dank je wel, Kerstman 
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                                                   31 december            

"Op naar 365 nieuwe dagen 
met 365 nieuwe kansen voor 2021". 
Dit was de tekst op het kaartje wat 
aan een zakje oliebollen zat. 
 Op Oudjaarsdag zijn deze door de 
gastvrouwen/heren bezorgd bij onze 
bezoekers en mantelzorgers. 
Voor velen kwam het als een grote 
verrassing.  
Een gezellig deurpraatje maakte het 
bezoekje compleet en voor 
sommigen hét geluksmomentje van 
de dag. 
 

                                                   Sokken van oma 
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                                                           Gedichten 
ar wat  
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     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 

 

Een prachtig boek waarin 
de hoofdpersoon Marigold 
vergeetachtig wordt en 
uiteindelijk de diagnose 
dementie krijgt. De 
gemeenschap waarin ze 
leeft leert omgaan met 
iemand met dementie. 

Rudy hoort er 
ook nog bij 
(over de impact 
van dementie). 
Door Manon 
Kroezen. 
 

2 boekentips. 

https://www.bol.com/nl/p/naar-de-overkant/9200000124091619/
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            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  
             

 
 

Hersenweetje  
Geheugenproblemen verkleinen. 
Bewegen kan het risico op geheugenproblemen en 
dementie verkleinen. Door regelmatig te bewegen (half uur 
per dag) vergroot u de hippocampus, een belangrijk 
hersengebied voor het geheugen. Naarmate mensen ouder 
worden krimpt de hippocampus. Beweging kan dit proces 
mogelijk vertragen. 
Bewegen is dus goed voor jong en oud! 
 

Cursussen 

Heeft u altijd al een cursus moestuin, wijnproeven, stamboomonderzoek of 
natuurfotografie willen volgen, maar is het er nooit van gekomen? Op deze pagina 
vindt u allerlei professionele cursussen die u, met dank aan de NTR, gratis worden 
aangeboden door MAX Vandaag. Deze cursussen zijn op ieder gewenst moment te 
volgen wanneer het u het beste uitkomt. Er is geen actuele begeleiding. Aan het 
eind van elke cursus kunt u een certificaat downloaden als bewijs van deelname. 
 Veel succes! 
https://www.maxvandaag.nl/cursussen/ 
 

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/
https://www.maxvandaag.nl/cursussen/
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