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     NIEUWSBRIEF                                                                                3e Jaargang   nummer 3 

 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 
en vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur. 
 
 
 

Herman, onze vice-voorzitter, werd dinsdag 26 april verrast 
door onze burgemeester. Zij belde om 9.30 uur aan bij 
Herman en vertelde hem dat het de Koning had behaagd 
om Herman te onderscheiden als ‘Lid in de orde van 
Oranje-Nassau’ voor al het (vrijwilligers) werk wat hij heeft 
gedaan, ook voor het Odensehuis. 
Onder luid applaus en gezang werd Herman later die 
ochtend door bezoekers, mantelzorgers en vrijwilligers 
verwelkomd in het Odensehuis. 
Met bloemen en een woord van voorzitter Piet werd 
Herman extra in het zonnetje gezet, ook vanuit de WMO-
adviesraad werd Herman in het zonnetje gezet. 
Vanuit het Odensehuis kreeg Herman een sjerp 
omgehangen waarop alle namen van bezoekers, 
mantelzorgers en vrijwilligers stond. Dit symbool laat zien 
dat we hem allen omarmen. Ook ontving hij een heus 
(gehaakt) Odensehuiskroontje.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afgelopen periode was er weer één van 
welkom aan nieuwe bezoekers en afscheid van 
dierbare bezoekers. En dit alles gedragen door 
zeer gedreven en enthousiaste 
vrijwilligers/gastvrouwen en gastheren. 
Het Odensehuis is een bijzondere plek voor 
iedereen die erbij betrokken is. 
Door open te staan voor elkaar komt iedereen 
binnen het Odensehuis op haar/zijn niveau tot 
bloei. 
Welkom lente, welkom in het Odensehuis! 
 
Marjan Middelburg 
Coördinator Odensehuis Papendrecht. 
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                                                 Donatie Lady’s Circle 

                                                     Afscheid 

Twee van onze lieve bezoekers zijn verhuisd. 
Henny woont in Sliedrecht in een particulier 
verzorgingshuis. 
Wil is verhuisd naar verzorgingshuis ‘Waardenburgh” in 
Papendrecht. 
Beide dames komen gelukkig nog wekelijks naar het 
Odensehuis. 

Wilgenknotten 
Het Odensehuis heeft een prachtig bedrag van 
€ 750,- uit handen van 2 dames van 
Lady’s Circle 35 mogen ontvangen.  
Dit geweldige bedrag is opgehaald door de 
dames voor het wilgenknotten. De dames 
dragen het Odensehuis een warm hart toe. 
Beste dames: Hartelijk dank voor jullie bijdrage! 
 

Vrijdag 29 april bereikte ons het droeve bericht dat Gé de 
Boer, partner van Anne, is overleden. 
Gé was onze allereerste bezoekster van het Odensehuis.  
Samen met hun vriendin Ada stapten ze 19 augustus 2019 
voor het eerst over de drempel.  
Voor Gé en Anne was het onwennig maar al snel konden 
we plezier maken met het sjoelen, muziek beleven en het 
bewegen.  
We wensen Anne, hun dochter Angelique en vriendin Ada 
veel sterkte voor de komende tijd. 
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                                 Wandelen met mantelzorgers en John 

Het is vrijdagochtend tien uur, de grote tafel met daarop koffie en iets te snoepen is het domein van 
de mantelzorg wandelgroep. Vrolijk lopen zij binnen en gaan zitten rond de tafel, ik ben benieuwd of iedereen 
weer meeloopt deze vrijdagochtend. Nog even wachten op de laatste mantelzorger en dan is de groep 
compleet.  Het is wederom een droge dag zoals bij al onze wandelingen. 
Deze wandeling is wel een bijzondere, het is de laatste van 16 wandelingen en  
aan het eind is er een verrassing. Daarom gaan we eerst met de auto naar de Dordtse Biesbosch. 
 
Op de afgesproken plaats is het even wachten op een aantal wandelaars, zeker de weg kwijt geraakt, 
daar zijn ze en wij gaan op pad. Wat is de Dordtse Biesbosch mooi, veel watervogels te zien. 
Aangekomen bij de rivier heeft John een verrassing voor ons, hij laat ons een kampvuur maken. 
Henk offert zich op om het vuur te maken en in no time zitten wij met onze door John 
meegebrachte marshmallows boven het vuur. 
Als iedereen zijn marshmallow op heeft is het weer tijd om te gaan, op naar de 
volgende verrassing in Papendrecht. 
 
Nadat de auto’s geparkeerd zijn gaan wij naar pannenkoekhuis Fritella voor een uitgebreide lunch. 
Eerst maar eens wat drinken want wandelen maakt dorstig. 
Als iedereen een drankje heeft wandelt onze burgemeester binnen, zij komt een 
pannenkoek mee-eten als fan van onze wandelingen. 
Veel van ons waren nog niet bij Fritella geweest en ook voor de burgemeester was het de eerste keer 
dat zij daar een pannenkoek kwam eten. 
Wat een leuke bediening bij Fritella, zij maken zeker hun slogan waar, namelijk  
“een pannenkoek met een gouden randje“. 
 
Natuurlijk moest er een foto gemaakt  
worden en hebben wij  
de medewerkers bedankt 
voor de vriendelijke bediening. 
De dag werd afgesloten met het geven  
van een tulp aan alle aanwezigen om  
hen te bedanken voor de wandelingen  
en de mooie gesprekken. 
 
Herman 
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                                          Knutselen met bezoekers 

Het Odensehuis biedt onze bezoekers een zinvolle invulling van de dag. De afgelopen periode zijn we druk 
bezig geweest om die activiteiten te ontwikkelen waarbij onze bezoekers hun talenten konden benutten of 
herontdekken. 
Op de foto ziet u Dik en vrijwilliger Ad druk bezig om de latten te zagen voor de paaseieren die gemaakt zijn. 
Vooraf waren ze samen op pad geweest om het hout te kopen en een werkbespreking te houden. De eieren 
werden zo mooi dat we er een aantal hebben verkocht. 
 
Ook kwamen de breipennen tevoorschijn. Vrijwilligster Wil had een leuk patroon om een kuiken te maken. 
Daarvoor moest eerst een lapje van 10 x 10 cm. worden gebreid. Een aantal dames had het breien weer snel 
onder de knie. Super leuk om te horen hoe blij iedereen was dat het breien nog wel lukte. Als het lapje gereed 
was werd er samen met de vrijwilligers een schattig kuikentje of konijntje van gemaakt.  
 
Ieder heeft zijn/haar eigen kwaliteiten. Ook dit jaar zijn de vogelhuisjes weer tevoorschijn gekomen. Er waren 
er nog een aantal die geschilderd konden worden. Samen met vrijwilligster Ingrid werden de huisjes door de 
bezoekers voorzien van prachtige decoraties. We hebben nog een paar vogelhuisjes in de verkoop. 
Verder zijn de eenden-paasservettenhouders gemaakt en vrolijk geverfd.  
 
In het Odensehuis is er voor elk wat wils te doen en te beleven. 
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                                                               Allerlei 

Verstelklusjes door Loes 
Heeft u ook allerlei verstelklusjes liggen waar u 
niet aan toe komt? Een knoop van een blouse, 
een naadje los, een broek die korter moet? 
Kom dan op dinsdagmiddag langs, dan is Loes 
Bijl er en staat de naaimachine klaar om de 
klusjes te klaren. Niets voor niets….. in overleg 
met Loes bepaal je een prijs en de opbrengst 
komt helemaal ten goede aan het Odensehuis. 
 

Poes Minoes 
We hebben een huiskat!  
Bezoekster Wil heeft haar de naam Minoes 
gegeven. Als we goed voor Minoes zorgen gaat 
ze spinnen en ze nodigt ons uit om haar te aaien. 
Ze ligt gezellig in haar mandje en zorgt voor 
menig geluksmomentje in het Odensehuis, zeker 
als een vrijwilliger ook iets voorleest. 
Dank voor deze schenking! 
 

Berichtje van Ada 
Hallo allemaal, 
Ik heb een nieuwe hobby, …… kaarten maken. 
Sommige kleur ik, soms met een bezoeker, anderen 
worden beplakt met leuke plaatjes. 
Het was eerst bedoeld om ze naar zieke mensen te 
sturen. Dat blijven we natuurlijk doen als het nodig is. 
Maar nu worden het er zo veel dat we ze ook voor 50 
eurocent per stuk verkopen, de opbrengst is voor het 
Odensehuis. 
 
Nu heb ik een vraagje. 
Zijn er nog mensen die kerstkaarten hebben liggen  
die ze weggooien? Niet doen!! 
Breng ze mee naar het Odensehuis ,  
dan ga ik proberen om er  
leuke nieuwe kerstkaarten van te maken. 
Ook als u nog leuke plaatjes heeft zijn die welkom. 
Alvast bedank!! 
 
Groetjes, Ada 
 

AED training 
Voor de gastvrouwen en gastheren 
organiseert het Odensehuis op donderdag 
12 mei, start 9.00 uur de AED-training. 
Aanmelden bij Marjan. 
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                                                              Pasen 

Pasen in het Odensehuis, ervaring van gastvrouw Pauline 
 
Het was een drukke dag op donderdag 14 april en het was ook nog eens prachtig weer. 
Rond Pasen is er vaak iets bijzonders. Dus ook dit jaar weer.  
Rond 10 uur kwamen kinderen van de BSO om te helpen met eieren zoeken. Eén van hen kreeg een echt 
paashaas-pak aan. De eieren waren op allerlei plekjes verstopt. Als het goed is zijn ze allemaal gevonden. 
 
Even bijkomen met een lekker bakkie om vervolgens met de Lente-bingo te beginnen. Ja, ja je moet echt je 
koppie erbij houden, want anders gaat een ander er met de prijs vandoor. Iedereen had er lol in. 
 
De lunch is in aantocht. Het is een lunch met een hoofdletter L.  
Eerst kregen we een pasteitje in de vorm van een paashaasje compleet met bieslook snorharen. De 
volgende gang bleek een clubsandwich te zijn. Een plaatje om te zien en tongstrelend tegelijk, compleet 
met een pluk gezonde sla. Voor de liefhebber die nog een gaatje over had was er een snee paasbrood. Ook 
het toetje ontbrak niet…. Bolletje ijs, slagroom en dan toch maar een scheutje advocaat?! 
Na zo’n lunch zou je het liefst even op de bank gaan liggen. 
 
Zoals gebruikelijk ging de kaartclub klaverjassen en voor wie er zin in had konden er bloemstukjes worden 
gemaakt. 
Rond 15.00 werden de rollators volgeladen met de bloemstukjes en prijzen van de bingo. 
 
Wat een TOP dag!! 
 

Voorjaarsbingo 
Toen de kinderen uitgezwaaid waren was het tijd voor de 
voorjaarsbingo. 
Gastheer Ad had weer zijn best gedaan en leuke 
voorjaarsafbeeldingen op de bingokaarten gezet. 
Iedereen genoot van de gezellige spanning die er was en 
van het prijzentableau. Er was grote hilariteit toen bleek dat 
bijna iedereen bingo had. Gelukkig was er voor alle 
winnaars prijs. 
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Paasstukje 
Voor degene die wilde was er na de lunch de mogelijkheid 
om een paasstukje te maken. 
Er waren prachtige gele bloemen en fris groen waarmee 
gewerkt kon worden.  
Voldaan en met een grote glimlach op het gezicht ging 
iedereen met een eigen voorjaars creatie naar huis. 
 

Paaslunch 
Na de voorjaarsbingo was het alweer tijd om de tafels met 
elkaar te dekken voor de paaslunch. De activiteitengroep 
had een heerlijke lunch samengesteld en gastvrouwen 
Astrid, Ineke en Janny hebben het bereid. 
Op de foto’s is het heerlijks met de paastwist te 
bewonderen. 
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                                                       Koningsdag 

Koningsdag/Oranjedag 
De dag voor Koningsdag was het feest in het Odensehuis. Het Odensehuis was al eerder door verschillende 
bezoekers versierd met oranje vlaggen en de planten en bloemen waren oranje. 
Die ochtend kwam iedereen in het oranje binnen, iedereen had zin in een feestje. 
Dat begon al met het overbekende heerlijke kopje koffie/thee met een tompouce. En lachen natuurlijk want…….. 
hoe eet je zoiets netjes. De verschillende eettechnieken werden onderling uitgewisseld. Hij smaakte heerlijk! 
Daarna was het tijd voor de oud Hollandse spelen zoals blok gooien, ballen sjoelen, eieren lopen, quiz en ring 
gooien.  In kleine groepen ging iedereen langs de spelen en probeerden de hoogste score te halen. 
En toen…….. kwam Herman met Marion binnen. We hadden afgesproken dat we dan luid zouden zingen. Nou, 
dat is gelukt! Uit volle borst zong iedereen: “lang zal hij leven”, omdat hij geridderd was. 
Wat fijn dat hij dit met ons, de Odensehuis familie,  wilde vieren.  
De lunch was ook een groot feest want Corry zorgde voor friet met een snack. Door de vrijdaggroep was 
zelfgemaakte appelmoes gemaakt, die erbij werd geserveerd. Met een ijsje van Sjaak rondden we de lunch af. 
 
Terwijl de gastvrouwen en gastheren de tafels afruimden  
werden er instrumenten en een geluidsinstallatie opgebouwd. 
De middag werd verzorgd door De Vergrijzing.  
Een vrolijke groep die ontzettend veel bekende  
liedjes ten gehore bracht. Op het scherm werden  
de teksten geprojecteerd dus iedereen kon 
uit volle borst meezingen. Wat hebben we genoten met elkaar! 
 
Dank aan de Odensehuis activiteitengroep,  
Ad, Corry en de groep De Vergrijzing voor de geweldige Oranjedag! 
Deze dag had op iedereen zo’n indruk gemaakt 
dat er op de donderdag erna nog veel over werd gesproken! 
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Tochtje door de polder 
Donderdag na Koningsdag stond een autotochtje door de polder op het 
programma.  
Tijdens de koffie werd er nog nagepraat over het Oranjefeest en werden de 
auto's ingedeeld. Iedereen had weer zin in een nieuw avontuur. 
De tocht ging richting Oud-Alblas waar de inwoners i.v.m. het 75 jarig bestaan 
van het Oranjecomité het hele dorp hadden versierd met Oud Hollandse spelen 
als thema.  
Het dorp was prachtig versierd! 
Iedereen genoot met volle teugen van de rit en de prachtige natuur die volop in 
bloei staat. 
Tijdens de lunch werd er nagenoten van alles wat iedereen weer beleefd had. 
Dank gastheer Ad voor alle voorbereidingen! 
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Advertentie bestuur 
 
Penningmeester gezocht: 
 
Lijkt het jou leuk om samen met 3 later 4 enthousiaste vrijwilligers 
deel te nemen  aan het bestuur van het Odensehuis Papendrecht?  
Ben je nauwkeurig, betrouwbaar en wil je op beleidsmatig niveau 
vorm geven aan de toekomst van ons Odensehuis?  
Dan zijn we op zoek naar jouw hulp. 
Het bestuur is op zoek naar een penningmeester omdat onze huidige 
penningmeester wegens omstandigheden gaat stoppen. 
 
Voor inlichtingen kun je terecht bij Piet Bezemer 06-1825 3459 
 

Alzheimercafe 
 
Elke laatste donderdag van de maand wordt het Alzheimer café gehouden in het 
Odensehuis. Dit wordt georganiseerd samen met de casemanagers Rivas , 
Waardeburgh, Sterk Papendrecht, de bibliotheek en het Odensehuis. 
I.v.m. Hemelvaartsdag is de volgende avond:  
Donderdag 19 mei 
Thema: De kracht van Muziek 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur 
 

L&B groep Verenigingsloop op 8 september 2022 
 
Gelukkig, de loop gaat gewoon weer door. Mooie herinneringen aan de 
loop van vorig jaar en ook nog geld opgehaald voor het Odensehuis.  
Ik zie nog iedereen met zijn fel groene rugzakje door het park wandelen. 
Ik weet nog geen verdere details, maar willen jullie de datum vast 
noteren en mensen uitnodigen om mee te doen? 
Ik zal jullie op de hoogte houden door middel van deze nieuwsbrief. 
 
Groeten 
Piet Bezemer 
 
 

                                                       Nieuwtjes 
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Boekentip 
Ikleefmetdementie.nl 

Een website speciaal voor mensen met dementie. Er is informatie te vinden over goed 

leven met dementie. De titels van de hoofdstukken zijn: 'Hoe ga ik om met mijn familie 

en vrienden?', 'Ik wil zelfstandig blijven', 'Ik wil dingen leren', 'Mijn dagelijks leven 

met  dementie', 'Ik bepaal wat er gebeurt', 'Ik wil mijn ziekte accepteren', 'Is er een 

behandeling voor mij?', 'Ik ken mezelf niet meer?'. Vind je het de moeite waard om eens 

te kijken, ga dan naar ikleefmetdementie.nl. 

 

 

 

 

 

Info voor mantelzorgers 

Contact met familie, vrienden en kennissen is voor iedereen belangrijk. Het is natuurlijk 

fijn omdat het gezellig is. Daarnaast kan het erg prettig zijn om mensen om je heen te 

hebben waar je een beroep op kunt doen als het nodig is. Op dementie.nl staan 

suggesties voor mantelzorgers om deze sociale contacten te blijven onderhouden. Vaak 

is dit lastig omdat je leven erg verandert en je steeds meer zorg levert aan je naaste. 

Soms vinden ook mensen in je omgeving het zelf lastig om met de veranderingen om te 

gaan en weten zij niet zo goed hoe ze je kunnen ondersteunen. 

 

 
Ik ben niet verdwaald 
 
want ik weet waar ik ben 
 
maar waar ik ben, is de 
 
weg misschien wel kwijt 
 

 

https://www.ikleefmetdementie.nl/?_ga=2.140750258.1847288395.1628497516-1272045172.1618324263&WebID=a929ec0173a705bcf9dcfda193c00d97c1aba7c30d3b35db588b7bc825c20749&utm_term=ikhebdementie&utm_medium=email
https://www.dementie.nl/omgaan-met-dementie/actief-blijven/sociale-contacten-onderhouden/hoe-houd-je-contact-met-familie-vrienden-en-kennissen?WebID=a929ec0173a705bcf9dcfda193c00d97c1aba7c30d3b35db588b7bc825c20749&utm_term=contact&utm_medium=email
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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 

 

Boekentip 


