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NIEUWSBRIEF

P. S. Gerbrandystraat 31, 3354 BR, Papendrecht
Tel: Marjan Middelburg: 06-39575136

2e Jaargang nummer 3

email: coordinator@odensehuispapendrecht.nl
secretariaat@odensehuispapendrecht.nl

U bent van harte welkom
in het Odensehuis.
I.v.m. Coronaregels wel graag
een afspraak maken.

Lentekriebels
Het zonnetje is al heerlijk warm als het door de wolken
breekt. Het is echt lente! De natuur ontluikt en er
verschijnen weer prachtige kleuren, wat een feestje. We
ervaren Lentekriebels…..
Ik heb even gegoogeld op de betekenis van Lentekriebels
en dan staat er ‘voorjaarsgevoel’. Klinkt best saai, ik had er
meer van verwacht. Gelukkig is dat de omschrijving van een
woordenboek en legt ons gevoel het vaak veel beter uit.
Want het gevoel van Lentekriebels is allesbehalve saai. Het
voelt aan als een eerste verliefdheid, kriebels in de buik,
energie voor 10, lekker vrolijk, alles willen doen en
aanpakken….een enorme energieboost!

Iedereen is, na aanmelding, van harte 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

In het Odensehuis voelen we ook Lentekriebels. We voelen
ons vrijer omdat velen een eerste en soms al tweede vaccin
hebben ontvangen. We houden de RIVM-maatregelen aan
maar het voelt wat vrijer en iets minder kwetsbaar. En als
dan ook het zonnetje schijnt, hebben we wat meer
weerstand.
De afgelopen periode hebben we lief en leed met elkaar
gedeeld; we hebben feestjes gevierd, afscheid van
bezoekers genomen en nieuwe gastvrouwen en gastheren
verwelkomd.
Wat we de afgelopen periode hebben beleefd kunt u in
deze nieuwsbrief lezen.

Sluiting tijdens feestdagen

Beleef de lente en krijg weer lentekriebels!

Het Odensehuis is gesloten op:
donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag),
maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag).

Hartelijke groet, Marjan Middelburg, coördinator
Nieuwsbrief Odensehuis Papendrecht
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Postcode Loterij Buurtfonds
Ik doe al jaren mee met de Postcodeloterij maar verder dan een reep chocola of een agenda ben ik nooit
gekomen. Tot ik erachter kwam dat de Postcodeloterij ook een Buurtfonds heeft; ik had er nog nooit van
gehoord. Je kunt er een bedrag aanvragen onder het motto “ haal de buurt naar binnen”.
Ik zei tegen mijn vrouw “bij de Postcodeloterij kun je een bedrag aanvragen om de buurt naar
binnen te halen”.
“Nou laat het maar uit je hoofd, ik hoef de hele buurt niet binnen, mij veel te druk”.
“Nee joh, niet deze buurt en ook niet bij ons naar binnen”.
“Oh ik snap het al, jij wil iets doen voor het Odensehuis zeker”.
“Jij mag nooit meer raden”, zei ik.
Na een paar gesprekken en een beetje rondbellen bedacht ik dat we het ook wat breder kunnen inzetten.
Laat de buurt eigenlijk aan heel Papendrecht weten dat er wat meer aandacht moet komen voor mensen
met dementie.
Ondertussen is er ook een initiatiefgroep ‘dementievriendelijke samenleving’ actief. Deze is ontstaan vanuit
het Odensehuis en heeft ook allerlei ideeën maar geen euro’s om hun plannen uit te voeren. Een koppeling
was snel gemaakt.
Een aanvraag wordt gedaan en een voorstel ingediend die iets breder is dan alleen de buurt naar binnen
halen in het Odensehuis. Eén onderdeel wordt toegevoegd: ‘laat Papendrecht bewust worden dat ook
mensen met dementie recht hebben om mee te doen in de samenleving’.
En dan gaat de aanvraag op de post, afwachten maar. Heb ik niet teveel aangevraagd? €4000.- is best veel
geld maar staat ook weer niet in verhouding met de vele tientallen miljoenen die er omgaan bij de
Postcodeloterij.
Een paar dagen later, ja echt, een paar dagen later, krijg ik post van de Postcodeloterij. Ik dacht ‘hup, in de
vuilnisbak, oh nee de papierbak, altijd die reclame.’ Toen realiseerde ik mij dat het misschien wel post van
het Buurtfonds was, zenuwachtig maakte ik de enveloppe open.
‘Geachte heer Nieuwstraten, hierbij delen wij u mede dat uw aanvraag is goedgekeurd’.
Nog nooit een echte prijs gehad en nu €4000.- om de buurt naar binnen te halen!

Binnenkort gaat de initiatiefgroep plannen maken hoe wij het Odensehuis en de samenleving
dementievriendelijker kunnen maken met de euro’s van de Postcodeloterij.
En natuurlijk halen wij de buurt naar binnen, misschien wel op burendag;
een kopje koffie zit er wel in!

Een onderdeel wat wij in ieder geval gaan uitvoeren is
een Vergeet-mij-niet-pad door Papendrecht aanleggen.
Toestemming van de gemeente is binnen.
Geld om de materialen aan te schaffen is nu ook
geen probleem meer. We kunnen aan de slag!
Herman Nieuwstraten.
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Creativiteit in het Odensehuis
De lente- en paasdagen zorgden bij veel
bezoekers en gastvrouwen voor inspiratie.
Er zijn paashazen gemaakt, vrolijke
bloemstukjes, slingers met zelf versierde
eieren en houten vogelhuisjes. Tijdens het
knutselen werd er gezellig gekeuveld en aan
de vrolijke gezichten te zien vond iedereen
het heerlijk om iets te maken en genoot
iedereen van het samen zijn.

Vogelhuisje

Pindaslinger rijgen
Mandala tekenen en kleuren
Een mandala is in het Tibetaanse boeddhisme een cirkelvormige
afbeelding die de kosmos symboliseert en wordt gebruikt als
aandachtspunt voor meditaties.
In het Odensehuis is het tekenen en kleuren van een mandala voor
een aantal bezoekers en mantelzorgers een heel geliefde activiteit.
Deze activiteit heeft een aantal positieve effecten want het kleuren
van mandala’s helpt om stress te verminderen en een toestand van
rust te bereiken. Het is heerlijk om in de veiligheid en gezelligheid van
het Odensehuis een mandala te maken. Op ons magneetbord zijn
prachtige resultaten te bewonderen.
Je bent welkom om in het Odensehuis een mandala te komen maken.
(Wel even een afspraak maken).
Nieuwsbrief Odensehuis Papendrecht
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Rie en Ed 60 jaar getrouwd
14 februari jl. waren Rie en Ed 60 jaar getrouwd.
In deze bijzondere Coronatijd was er geen mogelijkheid om dit
goed te vieren. Toen kwam voor ons de kans om op 16 februari
naar het Odense huis te komen.
Wij kwamen aan rond koffietijd en hadden een hele mooie taart
laten maken met hun trouwfoto erop. De hele zaal was al
versierd en iedereen had er zin in deze dag met elkaar te vieren.
Wij waren ontroerd door de mooie woorden van Marjan en van
de liefdevolle zorg van alle vrijwilligers die dit recht uit hun
hart doen.
Aan Rie en Ed was gevraagd hun trouwfoto mee te nemen . Deze
werd aan iedereen getoond en volgden er leuke reacties.
Na de koffie met taart hebben wij aan de tovertafel gezellig met
Ma en anderen spelletjes gedaan. Daarna ging iedereen in
optocht onder begeleiding van vrolijke muziek naar de eetzaal
waar een heerlijke lunch voor ons klaar stond. Na afloop zijn wij
weer richting huis gegaan.
Wij willen iedereen bedanken voor de gezellige dag en vonden
het geweldig dat we zo toch nog de speciale dag hebben kunnen
vieren.
Hartelijk bedankt namens,
Rie en Ed en
Ineke en Monique
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Nog meer feestjes
Hennie is onze eerste
bezoeker die een vaccinnatie
heeft gehad.

Gastheer Rob 80 jaar!

Sonja is 85 jaar geworden!

Coördinator Marjan viert ook haar verjaardag.

Bezoeker: Herman hoor eens, blijven jullie open?
Herman: Ja, wij blijven open zolang het veilig kan, dat houden wij goed in de gaten want er moet niemand
ziek worden. Maar zeg eens waarom vraag je dat ?
Bezoeker: Ik heb het echt heel fijn hier en kom hier graag heen, daarom vraag ik het, dus van mij hoeven
jullie echt niet dicht.
Aldus een van onze gasten.

Nieuwsbrief Odensehuis Papendrecht
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Compliment voor het Odensehuis
GroenLinks Papendrecht reikte op maandag 1 maart, Complimentendag, een compliment uit aan het
Odensehuis in Papendrecht. Leo Quist, burgerraadslid van GroenLinks in Papendrecht, overhandigde het
compliment in de vorm van een oorkonde, een bos bloemen en een aardigheidje aan twee vrijwilligers.
Bestuurders Piet Bezemer en Herman Nieuwstraten waren erbij aanwezig, maar wilden graag dat de
vrijwilligers het compliment in ontvangst namen, omdat zij de organisatie dragen. Ook coördinator Marjan
Middelburg, de enige betaalde kracht in dienst van het Odensehuis, was erbij aanwezig.
Het Odensehuis in Papendrecht is ondergebracht in de Gerbrandystaete aan de P.J. Gerbrandystraat en is
een ontmoetingspunt voor zijn deelnemers: licht dementerenden en hun mantelzorgers. De bezoekers met
dementie kunnen met behulp van vrijwilligers allerlei vormen van dagbesteding krijgen. In de praktijk zoeken
de mantelzorgers, vaak de partners, elkaar ook op in het Odensehuis en vinden zo steun bij elkaar.
Het Odensehuis in Papendrecht is gestart in oktober 2019. Iedere dag zijn er tussen de 20 en 30 deelnemers.
Omdat er nu corona is, maken deelnemers een telefonische afspraak voor hun komst. Voor de coronatijd
was dat niet nodig. Het unieke van het Odensehuis is, naast die vrije toegankelijkheid, het feit dat een
diagnose of indicatie voor dementie niet nodig is. Dat mantelzorgers er terecht kunnen, maakt deze instantie
ook bijzonder. Door de gang naar het Odensehuis wordt voorkomen dat mensen in hun huis geïsoleerd raken
en kunnen zij langer thuis blijven wonen.
De naam komt van de Deense stad Odense waar met dit unieke concept in 2001 een inloophuis voor mensen
met lichte dementie is geopend. Met de deelnemers wordt gezocht naar activiteiten die het best bij hen
passen zodat zij een hernieuwde invulling aan hun leven kunnen geven.
Naast dagopvang biedt Odense advies en ondersteuning. Sommige deelnemers krijgen zelfs via het
Odensehuis hun maaltijden mee. Het huis heeft een vaste plaats in het leven van veel deelnemers gekregen.
De organisatie heeft dringend meer vrijwilligers nodig!
Sinds de start in 2019 is de toeloop van deelnemers sterk toegenomen. Als Corona straks achter de rug is
verwacht het bestuur zelfs een verdubbeling. Het Odensehuis moet dan gaan uitkijken naar een grotere
ruimte en nog meer vrijwilligers. Coördinator Marjan geeft aan dat het best een puzzel is om een voldoende
bezetting van vrijwilligers te krijgen. Dat lukt nog steeds goed, maar met de groei van deelnemers is meer
menskracht nodig.
Lastige momenten zijn als een deelnemer de mededeling moet krijgen dat hij niet langer kan blijven en dat
een zorg- of verpleeghuis noodzakelijk is geworden. Dat zijn ook voor de vrijwilligers de moeilijke situaties.
,,Maar’’, zegt Marjan, ,,daarin ondersteunen wij hen goed.’’ Als de bezoeker met dementie niet meer kan
komen, blijft de mantelzorger vaak nog wel het Odensehuis bezoeken.
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Nieuwe tuin

Een beetje eentonig ligt de tuin erbij bij ons Odensehuis. Wat zou het leuk
zijn als wij de tuin in beheer krijgen en er een beleeftuin van zouden kunnen
maken! Ik heb contact gezocht met de gemeente, want die is eigenaar van
de tuin, en ik word te woord gestaan door een allervriendelijkst
medewerker; binnen no-time kregen wij de tuin in beheer.
Op mijn vraag of het terras ook uitgebreid mocht worden kregen wij de
eerste verrassing. ‘Dat gaan wij doen voor jullie want met de toenemende
bezoekers aantallen is dat echt wel nodig.’
Nog geen week later komen drie man sterk met allerlei materiaal en hadden
wij een twee keer zo groot terras. Mij hoor je niet meer zeggen “ambtelijke
molens malen langzaam“.
Visser Groen voorziening bood aan de bestaande verouderde begroeiing te
verwijderen en dat aanbod konden wij niet afslaan. Binnen een halve dag lag
de tuin er wel heel kaal bij.
En dan… De Groene motor, ik had er nog nooit van gehoord, tot iemand mij
er op attent maakte. Blijkbaar verstrekt de Groene motor (de provincie)
subsidie voor groene projecten.
De stoute laarzen aangetrokken en hen aangeschreven om te vragen of wij
voor onze tuin ook een bijdrage konden krijgen. En ja hoor, binnen no-time
kreeg ik bericht dat wij €1000.- tegemoet kunnen zien om onze tuin in te
richten.
Het plan is gemaakt en materiaal wordt aangeschaft om er een mooie
beleeftuin van te maken. De eerste plantenbakken staan,
vogelvoederhuisjes zijn aangeschaft, er is een aardbeienflat geplaatst en
een eerste pad is gelegd.
Oh ja, de stenen van dat pad moesten gekocht worden. Op naar de Vego om
te kijken of die iets te koop hebben. Wat een keus, rijen bestrating maar
stapstenen daar is geen grote keus van.
‘Waar heb je ze voor nodig?’ Toen ik dat uitlegde zei hij dat er nog ergens
een halve pallet natuursteen stond. ‘Dat is wel wat voor ons’, hoorde ik
mijzelf zeggen. ‘Maak een leuk prijsje dan kan ik dat wel gebruiken'.
De volgende verrassing diende zich aan: ‘we zetten die pallet vanmiddag wel
even bij jullie neer, het is goed zo.’ Anderhalf uur later komt een hele grote
vrachtwagen met de pallet natuursteen voor het pad door de Odense tuin.
Dankjewel Vego!
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Pasen
ar wat
Paaslunch
Wat voelden we het als een voorrecht dat we dit jaar wel met elkaar
mochten genieten van een gezamenlijke paaslunch.
De dagen ervoor was de grote zaal al met alle versieringen in
paassfeer gebracht. Er hingen paasslingers, er stonden prachtig
bloeiende magnolia en fruittakken en natuurlijk een versierde
paastak.
In verband met de Coronamaatregelen gebruiken we de lunch in
onze "Lunchroom" en voor deze gelegenheid was hij door gastheer
Rob omgetoverd in paassfeer. De tafels waren heel gezellig gedekt
en bij elk bord stond een zelfgemaakt haasje of eendje.
Terwijl iedereen gezellig zat te keuvelen werkten de gastvrouwen
zich in de keuken het "zweet" om iets lekkers en moois te serveren.
Daarbij ontbrak het gevulde kuikenei gemaakt door Ad niet.
Iedereen heeft enorm genoten van al het lekkers en gaf een luid
applaus als dank aan de gastvrouwen en gastheren; wat zijn het
toppers!

Nieuwsbrief Odensehuis Papendrecht
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Nieuwtjes
ar wat
Wistjedatjes

Nieuwe vrijwilligers

Wist je dat…

Na een oproep op de Odensehuis site,
Puur Papendrecht en facebook hebben
een aantal gastvrouwen en gastheren
zich aangemeld. We zijn super blij dat we
het team kunnen versterken voor de
begeleiding van onze bezoekers en
mantelzorgers.

. we al veel bezoekers hebben die gevaccineerd zijn
. ook een aantal vrijwilligers de prik hebben gehad
. dat een heel fijn gevoel geeft
. we nieuwe tafels hebben gekregen van
Rotaryclub Alblasserwaard
. nieuwe bezoekers kennis zijn komen maken
. we nieuwe spelen op de Tovertafel hebben
. er voorlichting is gegeven aan de mantelzorgers
. dat we daarvoor hebben samengewerkt met
Sterk Papendrecht
. we 5 nieuwe gastvrouwen en -heren hebben
. we vrijwilligers zoeken die de lunch willen verzorgen

Anneke, Ineke, Femke, Sjanie en Rien,
welkom in het Odensehuis!

VrijwilligersLunch-verzorgers gezocht!
De lunch is een belangrijk rust- en bijpraat moment van de Odensehuis-dag.
Omdat het aantal bezoekers en mantelzorgers toeneemt zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die de lunch
willen verzorgen. De taak bestaat uit brood smeren, soep warmen, tafeldekken etc. Een lunchdienst voer je
van 11.30 tot 13.30 uur uit.
Heb je interesse? Stuur een mail aan Marjan: coordinator@odensehuispapendrecht.nl of bel 0639575136

Odensehuis in beeld
Door RTV Papendrecht is over het Odensehuis een film
impressie gemaakt. In 4 minuten krijgt u een indruk over wat
het Odensehuis Papendrecht is en hoe bezoekster Agaath,
mantelzorger Joop en gastheer Rob het Odensehuis ervaren.
De filmimpressie is te vinden op
www.odensehuispapendrecht.nl
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Afscheid
ar wat
Afscheid Allard
Allard is vanaf het begin van het Odensehuis betrokken als
vrijwilliger met als taak het schildersatelier ontwikkelen, en dat is
goed gelukt. In het Odensehuis wordt geschilderd, getekend en
mandala's gekleurd.
Sinds begin april is Allard verhuisd naar Dordrecht.
Met een heerlijke taart en een mooie toespraak en overdracht van
zijn schilderij heeft Allard afscheid genomen van het
Odensehuis. Voor zijn enthousiaste inzet van vrijwilliger
schilderatelier Odensehuis heeft Allard een oorkonde ontvangen van
coördinator Marjan.
We wensen Allard een fijne tijd op zijn nieuwe stek!

Afscheid Agnes
We hebben afscheid van Agnes genomen. Die Agnes, wat missen we haar.
Agnes was er altijd en we hebben lief en leed gedeeld. Wat hebben we met
elkaar genoten tijdens de muziekmiddagen waar nog gezongen en
gedanst kon worden.
Agnes heeft ook de prachtige kaarten gemaakt die velen voor hun verjaardag
mochten ontvangen en de laatste tijd kleurde ze mooie platen.
Het was de wens van Agnes om te verhuizen naar de Stolpe, lekker dicht bij
het centrum. En sinds kort woont ze er.
We wensen Agnes een fijne tijd in haar nieuwe omgeving!
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Boekentip
Het Zoutpad is een
bijzonder
inspirerend,
openhartig en
schitterend
geschreven verhaal
over het omgaan
met verdriet, de
helende kracht van
de natuur en de
herontdekking van
de ware betekenis
van het leven, als je
alles bent
kwijtgeraakt.

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
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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
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