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  Nieuwsbrief Odensehuis Papendrecht 
 

 

   

     NIEUWSBRIEF                                                                                3e Jaargang   nummer 4 

 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. 
 
 
 

  

VRIJWILLIGER 
 

Vrijwilliger worden is een kunst 
Vrijwilliger krijgen is een gunst 
Vrijwilliger hebben is een geluk 

Vrijwilliger blijven een meesterstuk. 
Want vrijwilliger zijn 

Is vrijwillig maar niet vrijblijvend 
Is verbonden maar niet gebonden 
Is onbetaalbaar maar niet te koop 

In positief denken en doen met als doel 
Voor de ander en jezelf een goed gevoel 

Want daar alleen kan liefde wonen 
Daar alleen is het leven goed 

Waar men blij en ongedwongen 
Alles voor elkander doet 

Een zachte blik, een goede daad 
Een vriendelijk woord, een blij gelaat 
Al lijkt het soms weinig wat je doet 

Je geeft veel meer dan dat je zelf vermoedt 
Bedenk dus, je bent beslist niet overbodig 

Want iedere vrijwilliger is hard nodig! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Beste lezer,  
Zomer, wat een fijne tijd! 
Bezoekers van het Odensehuis hebben ‘veel 
vroeger’ en ‘weinig nu’. Veel herinneringen aan 
warme zomers met vakantie-uitstapjes, picknicken 
in de wei of op het strand, buiten tikkertje spelen 
zolang het licht is, de ijscoman en ranja met een 
rietje ... 
Ook in het Odensehuis vieren we de zomer. We 
genieten van de prachtige bloemen in de tuin en de 
activiteiten die we buiten kunnen doen. 
En soms zingen we met elkaar uit volle borst n.a.v. 
een vraag op het labeltje van een theezakje. 
Vandaag was de vraag: “Wat was vroeger jouw 
favoriete liedje?” We hebben een rondje langs alle 
bezoekers gemaakt en wat hebben we genoten van 
alle liedjes die langskwamen. Het was lang 
“onrustig” aan de lunchtafel. 
En op deze zomerse dag kwam ook het liedje van 
Sofietje, die ranja dronk met een rietje langs en 
wat is het dan tof als iedereen die wil meezingt, 
inhaakt en zichtbaar geniet. 
Dit was weer een Odensehuis-dag met een gouden 
randje! 
 

Marjan Middelburg 
Coördinator Odensehuis  
Papendrecht. 
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                                                              Afscheid 

Afscheid casemanager Annette van Maanen 

Annette was een graag geziene gast in het 
Odensehuis. Onze bezoekers vonden het altijd 
leuk om even een praatje met haar te maken of 
gewoon even te zwaaien en oogcontact met 
elkaar te hebben. 

Vanaf het begin was Annette van Maanen 
betrokken bij het Odensehuis. Zij was een van de 
sprekers tijdens de officiële opening van het 
Odensehuis in 2019.  

Ook tijdens team overleggen van de 
gastvrouwen/heren heeft Annette haar kennis 
over dementie met ons gedeeld. Dat waren heel 
waardevolle momenten.  

Annette, dank voor alles en heel veel succes en 
plezier in je nieuwe baan! 

 

Op 2 juni heb ik afscheid genomen van mijn baan als 
casemanager dementie. Na 16 jaar heb ik een nieuwe 
uitdaging gevonden! 
16 jaar is een heel lange tijd. Ik heb veel cliënten met 
dementie en hun naasten begeleid in een zeer kwetsbare 
tijd in hun leven. Ik heb dit als zeer waardevol ervaren en 
kijk dan ook met een warm gevoel terug op die 16 jaar. 
Dementie kan ons allemaal overkomen en het zet je leven 
stil. Er zijn veel vragen, hoe moet het verder? 
Wat mooi dat er dan een Odensehuis is !  
Een plek waar je laagdrempelig en samen met je naaste op 
verhaal kunt komen en waar je je welkom voelt. 
Vanaf het begin ben ik betrokken geweest bij het 
Odensehuis en ik heb dit ontzettend inspirerend gevonden. 
Zoveel enthousiasme en inzet! Zoveel intenties om het 
goede te doen en aan te sluiten bij de mens met dementie 
en hun naasten. 
Ik wens iedereen die betrokken is bij dit prachtige initiatief 
alle goeds toe. 
En voor de bezoekers: weet dat u welkom bent! Samen met 
u maken de vrijwilligers uw dag tot een fijne dag!  
 
Annette van Maanen 
 

Afscheid Wethouder mevr. Verver 

Na een ambtsperiode van 4 jaar hebben we 
afscheid genomen van onze wethouder Corine 
Verver. 

Mevr. Verver heeft aan de wieg gestaan van het 
ontstaan en ontwikkelen van ons Odensehuis.  
Zij is altijd zeer betrokken en gedreven gebleven 
om een warme plek voor mensen met dementie 
te bieden in de gemeente Papendrecht. 

En wat waren we vereerd toen ze inging op de 
uitnodiging om persoonlijk afscheid te komen 
nemen. 

Tijdens de lunch hebben we terug geblikt op het 
ontstaan en alle geweldige activiteiten van het 
Odensehuis waar ook de wethouder bij aanwezig 
was. Door de voorzitter zijn woorden van dank 
uitgesproken. 

We wensen mevr. Verver heel veel plezier en 
succes in de volgende stappen op haar 
levenspad!  
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                                 Belevenis van een bezoeker 

Odensehuis-ervaring van bezoeker Wim. 
 
Het was nog niet zo lang geleden dat we op een vrijdagmiddag gezellig met een klein groepje met elkaar zaten 
te babbelen, Marga als enige vrijwilliger en Marjan.  
Toen de vraag gesteld werd,  ‘wat zou je nog willen doen in je leven?’ De dingen die ik hoorde verbaasde mij 
wat, bijv. nog een wereldreis maken en ik dacht bij mezelf, ja en dan? Dan kom je na enkele weken terug en 
weet je na een paar weken al niet meer dat je er geweest bent met je demente kop, jammer hoor. 
 
Toen kwam de vraag van Marjan, ‘wat zijn de dingen die je nog waardeert?’ Na wat heen en weer gepraat 
kwam ze bij mij. ‘Wat zijn voor jou de kleine dingen in het leven?’ Ik antwoordde, ‘met de dinsdag en vrijdag 
sinds een maand of zeven’. ‘Maar dan ben je hier,’ zei Marjan. Dat klopt, deze dagen zijn voor mij tegenwoordig 
de grootste geschenken in het leven. Twee dagen bijna zonder of helemaal zonder prikkel, met lotgenoten 
onder elkaar waar je je hart open mag stellen en kan praten over hoe je deze vreselijke kwaal met elkaar kan 
bespreken. En je hier de steun krijgt als het nodig is van de vele vrijwilligers die hier aan bijdragen. 
 
En ook samen met mijn vrouw fietsen en dan onderweg gezellig op een terrasje een bakkie doen.  
Dat zijn voor mij de geschenken in het leven. 
 
Tot slot 1 voorbeeld. Er waren pas twee dames van de Alzheimerstichting die kwamen vertellen over de nieuwe 
site. Telkens zaten er verschillende mensen doorheen te praten. Na een paar waarschuwingen van mij ging ik 
helemaal uit mijn dak en op dat moment kwam Marjan naast mij zitten. Ze pakte mijn arm en het was net of er 
een knop omging in mijn hoofd en werd ik weer rustig.  
 
Dat zijn voor mij de kleine dingen in het leven die voor mij van grote waarde zijn. Mensen die snappen wat er in 
je omgaat en je daarbij helpen. 
 
Bedankt vrijwilligers van het Odensehuis! 
 

 gezellig op een terrasje 
 een  bakkie doen 
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                                                    Natuur en vogelwacht 

Donderdag 16 juni was het uitstapje naar de Natuur & Vogelwacht de 
Alblasserwaard. 
Het was een zon overgoten dag.  
Om 10.00 uur kwam iedereen verwachtingsvol naar het Odensehuis. Daar 
werd bij het eerste kopje koffie de auto en bus indeling bekend gemaakt. 
Het voelde bijna als een schoolreis. Een clubje bezoekers kon met de 
Drechthopper naar de locatie gebracht worden. Ze werden hartelijk 
uitgezwaaid door de achterblijvende gastvrouwen. 
Bij aankomst bij de Natuur & Vogelwacht werden we verwelkomd met een 
kopje koffie/thee en overheerlijke appeltaart met slagroom. 
Dhr. Den Ouden vertelde ons over het ontstaan van de Waard, over de 
grienden en de bijzondere vegetatie. Vervolgens kregen we een rondleiding 
door de prachtige heemtuin. Alle planten stonden in bloei en met het 
heerlijke weer was de wandeling een fijne beleving. Tussendoor kon 
iedereen even uitrusten op de rollator en de bankjes die her en der 
stonden. 
Bij terugkomst bij het gebouw konden we buiten zitten en presenteerden 
de gastvrouwen/heren een lekkere Odensehuis lunch. 
Daarna was er tijd om even bij te komen en te genieten van de natuur. 
Binnen had een groepje zich verzameld waar gastvrouw Astrid ging 
voorlezen over de uil.  
Vol indrukken vertrokken we weer naar het Odensehuis.  
Met elkaar hebben we een geweldige dag beleefd! 
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Dat hebt je ervan als je voordat je bij het Odense huis naar binnen gaat even door de tuin loopt, 
dan roept een van onze bezoekers “hé tuinman”. 
Een andere bezoekers zegt dan dat is niet de tuinman hoor dat is Herman, niet mee bemoeien 
voor mij is het de tuinman. 
Trots ben ik op onze tuin, in ieder jaargetijde ziet onze tuin er fantastisch uit, dat is te danken aan 
onze twee vrijwillige tuinmannen Piet en Jan, en als Piet niet kan helpt Ans een handje. 
 
Ik wil eigenlijk iets anders vertellen, dat begint wel met; 
 
“Hé tuinman“ wat loop je moeilijk, je moet eens naar de fysiotherapeut.  
En dan zal ik je eens wat vertellen, ik was daar vorige week, omdat ik last van mijn rug had. 
Wacht maar daar help ik je wel vanaf zei de fysiotherapeut, ik ging op zo’n tafel liggen en hij 
pakte een ding dat hij op mijn rug legde. 
Blijf zo maar liggen dan kom ik straks weer bij je kijken. Ondertussen werd dat ding op mijn rug zo 
stijf als een plank, zal er zeker wel bij horen dacht ik. 
Nou schijn ik daar op die tafel in slaap gesukkeld te zijn. Toen ik na zeker een uur wakker werd en  
nog steeds op die tafel lag ben ik maar gaan roepen. 
Er kwam geen reactie dus nog maar wat harder gaan roepen maar dat hielp ook niet, en daar lig 
je dan met dat ding zo hard als een plank op je rug. 
Later bleek dat die gasten waren gaan lunchen  en mij vergeten waren, nou dan kan je roepen tot 
dat je een ons weegt. 
Gelukkig duurde het toen niet zolang meer voordat zij mij hoorden en kon dat ding van mijn rug 
en ik zo stijf als een hout van de tafel af. 
Nou tuinman je zult begrijpen dat ik daar nooit meer naar toe ga en als ik jou was zou ik er ook 
niet gaan.” 
 
Beetje aangedikt maar in de kern zoals een van onze bezoekers het mij vertelde. 
 
Hé tuinman Herman. 
 

                                                        Hé tuinman 

      

Kleinzoon Jesper helpt opa Jan in de Odensetuin 
Jong geleerd is oud gedaan 
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Alledaagse herinneringen kunnen  juist zo bijzonder zijn, dat ervaren we in het Odensehuis.  

Positieve herinneringen zijn belangrijk voor ons welzijn, omdat ze helpen je beter te voelen als je in de put zit 
of een oplossing te vinden voor een probleem. Samen herinneringen ophalen werkt ook om vriendschappen te 
versterken. 

Dick van den Berg heeft ons tijdens zijn workshop meegenomen in herinneringen aan vroeger tijd. Weet u nog, 
die vaste telefoon, de T.V. die 1 buurman had en waar iedereen T.V. kwam kijken?  

Dick vertelde dat juist de gewone verhalen heel 
interessant kunnen zijn voor het nageslacht. 

Ook vertelde hij op welke manieren herinneringen 
vastgelegd kunnen worden zoals in een plakboek, een 
herinneringendoos, of het maken van een documentaire. 

Het was een heel gezellige ochtend waar veel ogen gingen 
fonkelen bij momenten die positieve herinneringen 
opriepen bij onze bezoekers. 

Dank Dick, voor de mooie en waardevolle ochtend! 

 
 

  

                                        De kracht van Herinneren! 

                                 Je hébt dementie, je bent het niet 
 

Je hébt de ziekte dementie, je bent het niet. 

Mensen die dementie hebben lijden aan deze ziekte. Maar betekent dat dan dat je de ziekte 'bent'? Wanneer 
we termen als dementerenden of demente mensen gebruiken zeg je eigenlijk dat ze hun ziekte zijn. Terwijl 
ieder mens veel meer is dan een ziekte, kenmerk of andere losse 'onderdelen'.  

Dat doen we bij andere ziekten toch ook niet? 

Monika Eberhart beschrijft in haar blog een mooi voorbeeld. Hier vergelijkt ze de ziekte dementie met de ziekte 
kanker. In een voorbeeld dat is verzonnen maar tot de verbeelding spreekt laat ze een verzorgende zeggen dat 
‘dementerende oudjes de leukste mensen zijn om mee te werken’. Daarnaast laat zij dezelfde verzorgster tegen 
een vriendin zeggen: ‘Wat erg dat je moeder kankerend is!’ Dit voorbeeld maakt direct duidelijk waarom het zo 
gek is dat we op deze manier over mensen met dementie spreken.  

In het Odensehuis  Papendrecht spreken we niet over dementerende of demente mensen en we hopen dat 
iedereen dit voorbeeld gaat volgen! 

 

https://www.samendementievriendelijk.nl/nieuws/dementievandaag.blogspot.com
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May zingen of zingen met May 
 
Ik zou graag eens komen zingen in het Odensehuis zei May, en dan niet persé de song laten horen die ik 
geschreven heb voor het Odensehuis. 
Gewoon leuke liedjes zingen die iedereen mee kan zingen, met elkaar een mooie ochtend maken, en genieten 
met elkaar en van elkaar. 
Nou dat laten wij als Odensehuis ons geen twee keer vragen, gelijk een datum afgesproken en aan Marjan 
doorgegeven. 
 
Al snel  was het zover, donderdagochtend, volle bak zoals ze dat noemen. Zelfs Wim had de fiets gepakt en was 
uit dat dorp met de langste naam van Nederland twee keer zo snel als normaal naar Papendrecht gefietst. 
Want als er muziek is dan is Wim er als de kippen bij, ook al is het zijn dag niet. 
Max zat ook al snel klaar, heel leuk dat zijn familie er ook was, zij hadden er een hele reis voor over uit het 
verre Limburg. 
 
Toen May haar geluid geïnstalleerd had en haar songbook open had geslagen klonken de eerste klanken. 
 
Iedereen kent dat liedje wel, ik geloof dat het van Wim Sonneveld is, 
het heet “ het dorp” en dat bleek al snel want iedereen zong mee. 
Vele bekende liedjes volgden en wij kregen er niet genoeg van, geef mij 
maar Amsterdam was er één van. 
Geef mij maar Amsterdam viel niet echt in goede aarde bij een aantal 
doorgewinterde Feyenoord fans, en al snel werd “ hand in hand 
kameraden” ingezet.  
Het mocht de pret niet drukken bleek wel aan het gelach en het 
applaus. 
Toen May door haar repertoire heen was gingen wij over op de 
verzoeknummers, dat werd hilarisch want May kende niet één van de 
door bezoekers gevraagde nummers. 
 
Nou dan weet je het wel, met elkaar hebben wij May zangles gegeven,  nou ja zo kun je het eigenlijk niet 
noemen. Met elkaar hebben wij May de teksten geleerd van de verzoeknummers die zij niet kende, wat ook 
weer tot veel gelach en applaus leidde. 
 
Uiteindelijke kon het mooie lied “ bij jou” geschreven door May voor het Odensehuis ook door de vele 
verzoeken niet onbezongen blijven. 
 
Een lied dat je zachtjes mee zingt en waar je steeds weer kippenvel van krijgt, om mij heen kijkend zag ik een 
aantal bezoekers een traantje weg pinken. 
Dat is ook het Odensehuis, een lach en een traan kunnen hier naast elkaar bestaan, met elkaar plezier maar 
ook de traan met elkaar delen. 
 
May bedankt voor deze mooie ochtend, voor herhaling 
vatbaar maar dat hebt je al toegezegd. 
 
Herman 
 
 

                                                  Zingen met May 
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                           L&B groep Verenigingsloop op 8 september 2022 
                      

Op 8 september 2022 mogen we de vierde editie van de L&B Verenigingsrun organiseren. Ook jouw 
vereniging is weer van harte welkom om rondjes rennen rondom sportpark Oostpolder, uiteraard om de 

verenigingskas te spekken. Een heerlijk vooruitzicht! 

Vorig jaar mochten we, na een periode van Corona beperkingen, eindelijk weer de L&B run organiseren en 

met groot succes! Het was gaaf om te zien dat iedereen zich weer zo hard heeft ingezet. Daarnaast was de 
verdubbeling door de gemeente van het opgehaalde bedrag een mooi gebaar na een moeilijke en 

uitdagende periode voor het verenigingsleven. 

Op donderdag 8 september organiseren we de 4de editie van de 

L&B Verenigingsrun! 

Vorig jaar informeerden wij u al over het verhoogde bedrag per gelopen ronde. Normaal leverde een rondje 

€ 1,50 op en dat is nu € 2,00 per rondje! Dit betekent dat de jeugd tot € 4,- op kan halen en de volwassenen 

tot € 8,-. De start van de jeugd begint 18:30 en om 19:30 geven we het startsein voor de volwassenenloop. 

 

Wie wandelt ermee? 

Persoonlijk heb ik goede herinneringen aan vorig jaar. Hopelijk hebben jullie je rugzakje nog bewaard. 
We hebben er nog een paar over voor nieuwe deelnemers. Ik zal vragen of er achter de bar een lijst kan 
komen waarop jullie je kunnen inschrijven.  
De deelnemerskaarten komen 1 of 2 weken van te voren. 
Laten we er met z’n allen weer een leuke wandeling van maken. 
 
Piet Bezemer. 
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                                                             Allerlei 
                      

Nieuwe penningmeester 
 
Dik Kornet is onze nieuwe penningmeester. Welkom in het 
bestuur. 
 
Hij heeft al veel dingen van Hans over genomen en zal de 
komende dagen langzaam maar zeker alles over nemen. We 
zullen als bestuur nog passend afscheid nemen van Hans 
Vermeulen. We zijn Hans enorm dankbaar voor alles wat hij 
voor het Odensehuis heeft gedaan. 
Zijn gezondheid laat het niet toe om deze taak nog langer vol te 
houden. Nogmaals Hans, heel hartelijk dank voor wat je hebt 
gedaan en de deur staat altijd open. 
 
Piet Bezemer 
 

Bedankkaartje 

Verstelklusjes 
 
Elke dinsdagmiddag doet mantelzorger 
Loes verstelklusjes.  
De opbrengst is voor het Odensehuis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loes en Cocky verstellen een jurk 
 

Wij gaan weer Wandelen 
 
Na een heel aantal mooie mantelzorg- 
wandelingen onder leiding van John v. d. Sluis 
lopen wij nog een poosje door. 
In het najaar gaan wij weer een aantal data 
plannen waarop wij mooie wandelingen gaan 
maken. 
John zal ons ook deze keer weer weten te 
inspireren met zijn mindfulness oefeningen, en 
ons uitdagen met elkaar in gesprek te gaan. 
 
Zin om mee te lopen? Meld het even bij een van 
onze coördinatoren, dan zorgen wij voor een 
uitnodiging. 
 

Verhoging eigen bijdrage 
 
Vanwege hogere kosten voor boodschappen 
zijn wij genoodzaakt om de bijdrage te 
verhogen naar € 4,- per dag. 
De verhoging gaat in 
per 1 september 2022. 
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Mantelzorg  
en  

 
  

 

                  Mantelzorg  
                           en  

            langer thuis wonen 

Voor wie? Mantelzorgers en hun (thuiswonende) naasten.  
Wilt u weten wat er voor mogelijkheden zijn voor uw ouders, partner of een 
naasten voor wie u zorgt om langer thuis te blijven wonen? Op donderdag 
1 september 19.30 tot 21:30 uur is er een bijeenkomst georganiseerd om 
u hierover te informeren.  
Wijkverpleegkundigen en mantelzorgconsulenten delen hun ervaring en 
geven praktische tips over het langer thuis blijven wonen. Met deze 
handvatten hopen we u te kunnen ondersteunen. Uiteraard is er ook 
ruimte om vragen te stellen en uw eigen ervaring te delen.  
Wanneer? Donderdag 1 september 19:30 tot 21.30 uur  
Waar? De Spil, Stellingmolen 184, 3352 BM Papendrecht  
Aanmelden? Stuur een mail naar mantelzorg@sterkpapendrecht.nl of bel naar 
078 615 47 41. Aanmelden kan t/m 30 augustus. 
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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. 
 
Tijd: 19.30 – 21.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur 
 

Uitnodiging Perikelen rond bankieren 
 
3 oktober (tijdstip wordt later bekend) zal informatie gegeven worden door Esther van 
Efferen en Bianca Muhlhaus over alle perikelen rond bankieren. Esther en Bianca zijn 
adviseurs bij de Rabobank. 
Iedereen is van harte welkom, ongeacht bij welke bank u bankiert! 
 
Onderwerpen die besproken zullen worden zijn: 
. zo lang mogelijk zelfstandig en veilig bankieren 
. financieel misbruik 
. bancaire volmachten en levenstestament 
. babbeltrucs en andere vormen van oplichting 
. andere praktische zaken 
. tijd voor vragen 
 

Sponsoring Odensehuis Papendrecht 
 
Gelukkig zijn er veel bedrijven en clubs die ons Odensehuis een warm hart toedragen. 
We mochten dit jaar een bijdrage ontvangen van de Rotary uit Ridderkerk, Lions Tablis, 
John van der Sluis, Pellikaan Verpakking Sliedrecht, Ass.Kantoor de Noord, Sliedrecht, 
Nugteren Transport Alblasserdam, Schenk Transport Papendrecht, van Wijnen Bouw 
Dordrecht, Vertom Rhoon, Kooijman Makelaardij Papendrecht, Van t Hoff Autoschade 
Papendrecht, Kringloop Hardinxveld-Giessendam. Florensis H.I. Ambacht, Fegon 
Alblasserdam.  
Ook geven de volgende kerken jaarlijks een bijdrage: Bethlehemkerk, Morgenster, 
Sions/GroteKerk en de Elimkerk.  
Een aantal bedrijven en organisaties hebben toegezegd in de loop van dit jaar nog wat 
te doen voor het Odensehuis.  
 
Hartelijk dank voor alle giften aan het Odensehuis. 
 
Piet Bezemer, voorzitter 
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   Boekenlijst 
     
∙  VerpleegThuis, Teun Toebes   
∙  Heldere eenvoud van dementie, 
   Huub Buijssen 
∙  Niet vergeten, Eveline Helmink 
∙ Dementie, hoe ga je er mee om?,  
   Ezra Zadelhoff 
 ∙  Als je moeder de weg kwijtraakt, Elle van Rijn 
 ∙  DeMENSie, Dianca Schussler 
 ∙  Mijn vader, alzheimer en ik, Esmir van Wering 
 ∙  De dag door met dementie,  
    Anneke van der Plaats 
 ∙  Dagelijks leven met dementie, Anne-mei The 
 
 
2 kinderboeken 
 ∙  Mijn oma is een superheld, Marloes van Loon  
 ∙  Oma, mag ik mijn pop terug?  Mark Haayema 
 ∙  Oma’s hoofd is versleten, Marieke Ditshuizen 
 ∙  Mijn lieve vergeetopa, Ilona Lammertink 
 ∙  Het huis in je hoofd, Suzan Willems 
  

 

Dit boek maakt helder wat er gebeurt 
in het hoofd en in het leven van iemand 
met dementie. Onder andere dat 
denken, kiezen en zelfstandig handelen 
opeens niet meer gaan. Vervolgens 
volgt uitleg hoe je hiermee om kunt 
gaan. Praktische tips illustreren hoe je 
een prettiger en meer ontspannen 
omgang met mensen met dementie 
kunt hebben. 

 

Boekentip 
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                                                       Foto impressie 
                      

Het voor ons nieuwe bankstel wordt uitgeprobeerd 
Wil, Agaath en Henk genieten van het sjoelen 

Ingrid en Yara knutselen met behang 

Ria en Ada kleuren, geeft rust en plezier 

Wil en Janny lezen over de zomer Sjaak en Cora doen een potje rummikub 


