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NIEUWSBRIEF 1 
voorjaar 2020 

 

 

Dit is de eerste nieuwsbrief van Odensehuis De Linde in Delft. Op dinsdag 27 

augustus 2019 opende het Odensehuis voor het eerst haar deuren. Sindsdien 

zijn bezoekers elke dinsdag tussen 10.00 en 15.00 uur welkom in De Hofstee 

voor een kopje koffie, een luisterend oor en ontmoeting met anderen. Na 

verloop van tijd merken we dat steeds meer mensen met geheugenklachten of 

(beginnende) dementie, mantelzorgers, buurtgenoten en andere 

geïnteresseerden het Odensehuis weten te vinden.  

Helaas heeft het Coronavirus roet in het eten gegooid en moesten we half 

maart de deuren tijdelijk sluiten. We verwachten over niet al te lange tijd weer 

open te gaan en hopen dan zowel de bekende als ook nieuwe bezoekers te 

verwelkomen.  

   

Met de nieuwsbrief, die we één keer per kwartaal willen uitbrengen, houden wij 

bezoekers, samenwerkingspartners en belangstellenden op de hoogte van alle 

ontwikkelingen in en rond het Odensehuis. Daarnaast zullen we in de 

nieuwsbrief regelmatig informatie geven over de onderwerpen waar bezoekers 

mee te maken hebben: geheugenklachten, dementie, regelingen voor 

ondersteuning en zorg, mantelzorg enzovoort.  

Inmiddels is het volop lente geworden, daarom in deze nieuwsbrief een paar 

mooie plaatjes uit de omgeving. 

 

Wilt u onze volgende 

nieuwsbrieven ontvangen? Stuur 

een mail aan 

anita@odensehuisdelindedelft.nl 

of schrijf in via 

www.odensehuisdelindedelft.nl  
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Wat is een Odensehuis? 

Een Odensehuis is een inloophuis, ontmoetingsplek en informatiepunt voor 

mensen met geheugenklachten of beginnende dementie, en hun mantelzorgers 

(familieleden, buren, vrienden, bekenden). De naam ‘Odensehuis’ is afkomstig 

van de Deense stad Odense, waar de eerste Odensehuizen ontstaan zijn. Een 

Odensehuis wil een stem bieden aan mensen met dementie en mantelzorgers. 

Het is een veilige plek naast hun eigen woonomgeving waar zij zich 

gelijkwaardig aan anderen en ‘thuis’ kunnen voelen.  

Inmiddels zijn er in 

Nederland zo’n 38 

Odensehuizen. n het 

Odensehuis staat welzijn en 

kwaliteit van leven centraal. 

Met het Odensehuis willen 

we bereiken dat mensen 

met dementie zoveel en 

zolang als mogelijk een 

plezierig en betekenisvol 

leven kunnen leiden. We 

kijken vooral naar de 

mogelijkheden, wensen en 

talenten van de mens met 

dementie. Zeker in de 

eerste jaren kan iemand 

met dementie veel meer 

dan vaak gedacht wordt. 

Een Odensehuis wil 

perspectief bieden en voorkomen dat mensen met dementie en hun 

mantelzorgers in een isolement belanden.  

Het Odensehuis is laagdrempelig, er is geen indicatie of diagnose voor nodig. 

Iedereen is welkom voor een kopje koffie, een luisterend oor, ontmoeting en 

informatie. Ook geïnteresseerde stadsgenoten kunnen langskomen. Wie dat wil 

kan, al dan niet samen met anderen, activiteiten uitvoeren of ontwikkelen. 

Bijvoorbeeld schilderen of tekenen, muziek maken of muziek beluisteren. Juist 

voor mensen met beginnende dementie is het belangrijk om onder de mensen 

te blijven, Odensehuis De Linde Delft biedt deze ontmoetingsplek.  

Het Odensehuis wordt vormgegeven door een coördinator en 5 vrijwilligers. Zij 

ontvangen de bezoekers, bieden een luisterend oor en ondersteunen bij de 

verschillende activiteiten.  

Meer weten over het Odensehuis? Kijk op www.odensehuisdelindedelft.nl   
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Dementie en de sociale benadering 

Dementie is een verzamelnaam voor een combinatie van symptomen, waarbij 

de hersenen niet goed meer werken. Het opnemen van informatie en het 

opslaan hiervan is verstoord.  

De eerste verschijnselen van dementie verschillen per persoon. Vaak merkt de 

partner of een familielid op dat er iets niet in orde is. In het begin vallen meestal 

vooral de geheugenproblemen op, later wordt duidelijk dat iemand ook moeite 

krijgt met denken en taal. Het uitvoeren van dagelijkse handelingen die eerst 

vanzelfsprekend waren, lukken op een gegeven moment niet meer. Soms staat 

veranderd/niet begrepen gedrag op de voorgrond. 

Dementie is een nare en verdrietige aandoening die veel invloed heeft op het 

leven van de mens met dementie en de mantelzorgers. Veel aandacht is tot nu 

toe uitgegaan naar het vinden van behandeling die het dementieproces kan 

stoppen. Ondanks veel onderzoek is er nog steeds geen geneesmiddel 

gevonden.  
De laatste tijd komt 

steeds meer erkenning 

voor de gedachte  dat 

naast de medische 

benadering, waarbij 

dementie in de eerste 

plaats als ziektebeeld 

gezien wordt, een 

sociale benadering van 

dementie nodig is. De 

sociale benadering is 

geïntroduceerd Anne 

Mei Thé (bijzonder 

hoogleraar Langdurige 

Zorg en Dementie) op grond van uitgebreid onderzoek. De sociale benadering 

betekent dat de aandacht gericht wordt op het dagelijks leven van iemand met 

dementie en de basisbehoeften die ieder mens heeft: sociale relaties, ertoe 

doen, betekenisvolle daginvulling. 

 

In het Odensehuis gaan we uit van deze sociale benadering. Mensen met 

dementie kunnen er zichzelf zijn, ervaren dat ze erbij horen, activiteiten 

ondernemen die betekenis voor henzelf en voor anderen hebben.  
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De vrijwilligers stellen zich voor 

Anita van der Drift 

In het voorjaar van 2018 ben ik samen met drie 

andere enthousiastelingen begonnen mijn 

ideeën over een inloophuis voor mensen met 

dementie en hun mantelzorgers gestalte te 

geven. In januari 2019 zijn wij een stichting 

geworden en na acht maanden voorbereiding 

heeft Odensehuis de Linde Delft eind 

augustus 2019 haar deuren geopend. Van 

initiatiefnemer, naar kwartiermaker, ben ik nu 

de coördinator en word ik ondersteund door 

een vierkoppig bestuur. Gaandeweg wordt de 

visie waarmee we begonnen verder gevormd 

en uitgebouwd, samen met de vrijwilligers en 

de bestuursleden, en gebaseerd op wat we 

van onze bezoekers horen. Ik ben geweldig 

trots op de vrijwilligers en het bestuur. Want 

zonder hen géén Odensehuis!  

Het Odensehuis de Linde Delft is er voor en 

door mensen die er als bezoeker komen en als 

vrijwilliger of bestuurslid werken. 

Manuela Verbeek 

Toen ik drie en een half jaar door ziekte 

mijn geliefde kappersvak niet meer uit 

kon oefenen, ben ik gaan nadenken wat 

ik nu eigenlijk wilde gaan doen. Als 

kapster heb je natuurlijk altijd veel 

aanspraak en gesprekken met klanten. 

Ik merkte dat ik met name oudere 

mensen aantrok, wat ik als zeer prettig 

heb ervaren. Gezellig een praatje en 

een dolletje, de verhalen die ze 

vertelden over vroeger. Heerlijk vond ik 

dat. Daarnaast ben ik creatief en houd ik 

erg van knutselen. Toen kwam ik het 

Odensehuis de Linde Delft tegen. Dit 

was precies waar ik naar op zoek was. 

Heel ongedwongen en kleinschalig met 

een team van 5 vrijwilligers. Een praatje, 

kopje koffie of thee en een luisterend oor 

aanbieden, gezellig een spelletje doen 

en samen creatief bezig zijn. Hierin ben 

ik helemaal in mijn element.  

mailto:anita@odensehuisdelindedelft.nl


5 
 

Odensehuis De Linde Delft is elke dinsdag geopend van 10.00 – 15.00 uur in 

De Hofstee, Sandinoweg 149, 2622 DW Delft. Contact: Anita van der Drift, tel. 

06 29333221, email anita@odensehuisdelindedelft.nl 

 
 

Sylvia Rast  

Doordat ik fysiek mijn reguliere werk niet meer 

kon uitvoeren ben ik gaan kijken naar 

vrijwilligerswerk. Dementie komt voor in onze 

familie en heeft daardoor al langere tijd mijn 

aandacht. De keuze voor het Odensehuis was 

snel gemaakt. De werkwijze die hierbij hoort is 

zo respectvol en gericht op de mens. De 

sociale omgeving waarin dit wordt 

vormgegeven was voor mij de trigger om te 

helpen hier een succes van te maken. 

Inmiddels is gebleken dat het voor mij ook iets 

brengt om een bijdrage te kunnen leveren en 

leer ik ook zelf nog veel. 

 

Joke van Unen 

Toen ik vorige zomer op zoek was naar 

vrijwilligerswerk, kwam ik de vacature 

van het Odensehuis tegen. Daar werd ik 

enthousiast van. Met de doelgroep heb 

ik affiniteit, in mijn laatste baan bij GGZ 

Delfland had ik ook te maken met 

mensen met geheugenklachten of 

dementie en in algemene zin mensen 

die bijzonder zijn. Daarnaast vind ik het 

een goed nieuw initiatief in de regio en 

vind ik het een leuke uitdaging om 

samen met een team daar iets moois 

van te maken.  

 

Netty Jongepier 

Voor de start las ik iets over het initiatief voor 

een Odensehuis in de wijk Tanthof in Delft en 

dacht ik gelijk: dat is iets voor mij! Ik was net 

met pensioen en wilde graag iets betekenen 

voor andere mensen in mijn omgeving. Het 

Odensehuis sprak me aan, omdat de mens en 

niet de dementie of de beperking centraal 

staat. In mijn rol als mantelzorger voor 

familieleden met dementie had ik in de 

afgelopen jaren gemerkt dat iemand met 

dementie, net als iedereen, er ook nog 

gewoon bij wil horen en dat er nog veel kan. 

 

 

 

De eerste maanden in het Odensehuis 

Op de eerste openingsdag, dinsdag 27 augustus 

2019, werden we verrast door een flink aantal 

bezoekers. Er kwamen geïnteresseerde 

buurtbewoners en professionals, en verschillende 

mensen met dementie en hun mantelzorgers namen 

een kijkje. Bijzonder was dat er gelijk contacten 

werden gelegd tussen mensen met dementie, hun 

mantelzorgers en professionals, zoals de 

ouderenconsulent van Delft voor Elkaar. Diverse 

bezoekers bleven lunchen. Al met al was het een 

gezellige boel. 
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De weken daarna was het aanzienlijk rustiger. Geleidelijk aan druppelden 

nieuwe bezoekers binnen en zagen we eerdere bezoekers terugkomen. Vaak 

krijgen we positieve reacties over de prettige sfeer en het goede contact. 

Een van de bezoekers schreef in het bezoekersboek:  

‘Vandaag was ik hier voor de 2e keer in deze heerlijke oase van rust, levenslust, 

muziek, goede conversatie, goede koffie en bovenal, fijne mensen!’ 

Van sommige mantelzorgers (partners van iemand met dementie) horen we 

hoe lastig het voor hen is om regelmatig te komen. Het lukt bijvoorbeeld niet om 

de partner mee te krijgen, ze zijn bang dat de partner tijdens hun afwezigheid 

het huis uitloopt en verdwaalt, en ze hebben het heel druk met dingen regelen, 

doktersbezoeken enzovoort. We proberen hen te ondersteunen door te 

bespreken welke concrete hulp hen zou helpen en waar ze die kunnen vinden. 

Behalve mensen met dementie en mantelzorgers zien we ook regelmatig 

medewerkers van andere organisaties die betrokken zijn bij de doelgroep van 

het Odensehuis. Door elkaar te leren kennen zorgen we ervoor dat we elkaar 

goed aanvullen. 

 

Thema’s en activiteiten in het Odensehuis 

Vanaf december 2019 

stellen we elke maand 

een thema centraal. In 

de decembermaand 

stond het thema in het 

teken van kerst: geven 

en ontvangen. De 

bezoekers konden bij 

ons, met kerstmuziek op 

de achtergrond, een 

kerststukje maken of 

een presentje.  

Al knutselend ontstaan 

gesprekjes over bijvoorbeeld wat kerst voor ieder betekent en hoe het vroeger 

thuis werd gevierd. In januari hebben we spelletjes gedaan aan de hand van het 

thema spel en plezier, en in de maand februari stond het thema familie, 

vrienden en buren centraal.  

 

De thema’s bieden een ingang om samen in gesprek te gaan, foto’s of boeken 

te bekijken, muziek te beluisteren. Maar bezoekers kunnen ook altijd 

binnenkomen voor alleen een kopje koffie en wat gezelligheid.  

Hieronder een verslagje van twee activiteiten. 
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Hoe betrek je de buurt 

Odensehuis De Linde Delft organiseerde op 25 februari de bijeenkomst ‘Hoe 

betrek je de buurt’. Dit interactieve programma van Samen dementievreindelijk 

is bedoeld om de sociale omgeving meer te betrekken bij steun en hulp voor 

mensen met dementie én mantelzorgers. 

Met ruim 25 deelnemers werd het een 

geanimeerde bijeenkomst.  

De groep bestond uit een mooie mix van 

mensen met dementie, mantelzorgers, 

buurtbewoners en professionals van 

verschillende welzijns- en 

zorgorganisaties. De trainers gaven een 

korte presentatie en speelden een paar 

herkenbare praktijksituaties uit. Daarna 

speelden de deelnemers in kleine groepjes 

een ganzenbordspel. Aan de hand van 

stellingen en vragen ontstonden er vanzelf 

gesprekken over contact leggen, steun 

vragen en steun bieden. Na de pauze 

werden er werkbladen uitgedeeld waarmee 

mensen met dementie en mantelzorgers 

hun netwerk in kaart kunnen brengen. Ook waren er werkbladen waarmee 

mensen met dementie en mantelzorgers hun vragen om ondersteuning en 

mensen in het sociale netwerk hun aanbod concreet kunnen maken. Het was 

een geslaagde bijeenkomst, waarvan iedereen wel iets aan informatie voor 

zichzelf of voor een ander heeft kunnen meenemen. 
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Samen koken en eten 

Op 10 maart was er een heel gezellige Odensehuislunch. Een kok van 

‘Thuisgekookt’ kwam samen met bezoekers een heerlijke maaltijd klaarmaken. 

Thuisgekookt is een organisatie die vrijwillige thuiskoks koppelt aan mensen die 

zelf niet kunnen of willen koken.  

Samen met de bezoekers werden de aardappelen geschild, boontjes gereept, 

appels geschild, gehaktballen gedraaid en toetjes klaargemaakt. Er hing een 

sfeer van gezellige bedrijvigheid, alle bezoekers genoten zichtbaar. Daarna 

nam iedereen plaats aan de gedekte tafels. Ook bezoekers die alleen mee 

wilden eten waren welkom. Toen kon het smullen beginnen, iedereen vond het 

heerlijk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Odensehuis en de corona-crisis 

Sinds maart 2020 ligt een flink deel van het openbare leven stil door een 

uitbraak van het Coronavirus. Naast lijden en verdriet voor de direct door de 

ziekte getroffen mensen, brengt de corona-crisis voor veel mensen ook 

eenzaamheid en isolement met zich mee. Dat geldt zeker ook voor de 

doelgroep van het Odensehuis. De vrijwilligers van het Odensehuis proberen in 

de periode dat we gesloten zijn zoveel mogelijk de vaste bezoekers te 

ondersteunen door via de telefoon een luisterend oor te bieden.  
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Hoe gaan wij verder 

Wij hopen dat het Odensehuis deze zomer weer opengaat en zullen dan 

aandacht besteden aan de zomer, 

naar buiten gaan, genieten van de 

natuur. Afhankelijk van wat de 

bezoekers willen, organiseren we 

een activiteit of trekken we er met 

een groepje opuit.  

We betrekken waar mogelijk 

samenwerkingspartners uit de buurt 

bij de activiteiten. Zo liggen er voor 

de zomerperiode bijvoorbeeld de 

volgende plannen:  

een bezoek aan de Kindertuinen 

een bezoek aan de Kinderboerderij 

en op pad met de schaapsherder 

van Vockestaert.  

 

Een terugkerende activiteit op elke 

laatste dinsdag van de maand is een 

gezamenlijke lunch die samen met 

de bezoekers wordt klaargemaakt.  

 

Ondersteuning en zorg in Delft 

Waar kan je terecht voor ondersteuning en zorg? 

 

Informatie en ondersteuning voor ouderen 

- Ouderenadviseurs van Delft voor Elkaar  

hulp, informatie en steun bij vragen en problemen op het gebied van wonen, zorg, 

welzijn, financiën en vervoer. T: 015-7600200, E: info@delftvoorelkaar.nl 

 

Casemanager dementie 

Begeleiding en advies voor mensen met de diagnose dementie en mantelzorgers. 

- Careyn  

Chitra Raghoe, T 06 - 57 02 04 13, E: c.raghoe@careyn.nl 

Anja Wortèl, T 06 - 12 34 74 64, E: a.wortel@careyn.nl 

Giny van Rossum, T 06 – 51 11 09 82 E: g.vanrossum@careyn.nl 
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- BuurtzorgVoorhof/Buitenhof: T 06 57 88 12 28, E: 

delftvoorhofbuitenhof@buurtzorgnederland.com West: T 06 23 76 38 11, E: 

delftwest@buurtzorgnederland.com 

Centrum/Noord/Oost: T 06 57 56 71 93, E: delft@buurtzorgnederland.com 

- Pieter van Foreest 

T: 015 515 5000, E: contact@pietervanforeest.nl 

- Directzorg 

T: 088 347 32 60, E: info@directzorg.nl  

 

Zorg en begeleiding thuis 

- Careyn 

T 088 123 99 

- Buurtzorg 

Voorhof/Buitenhof: T 06 57 88 12 28, E: 

delftvoorhofbuitenhof@buurtzorgnederland.com West: T 06 23 76 38 11, E: 

delftwest@buurtzorgnederland.com 

Centrum/Noord/Oost: T 06 57 56 71 93, E: delft@buurtzorgnederland.com 

- Pieter van Foreest 

T: 015 515 50 00, E: contact@pietervanforeest.nl 

- Directzorg 

T: 088 347 32 60, E: info@directzorg.nl 

- Home Instead Thuisservice 

T 015 364 73 61 

- Zorgmies Mantelzorgondersteuning 

T 015 78 10 560, E: delft@zorgmies.nl 

 

Ondersteuning bij rouw en verlies 

- Humanitas Delft 

- T: 06 25 112 9 70, E: rouwenverlies@humanitasdelft.nl. 

 

Informatie en belangenbehartiging 

Alzheimer Nederland afdeling DWO (Delft/Westland/Oostland), https://www.alzheimer-

nederland.nl/regios/delft-westland-oostland  

- Bezoekdienst  

Telefoon: 06 - 457 121 49 

Email: bezoekdienst@alzheimerdwo.nl 
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