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Wat is het Odensehuis de Linde Delft  
Het Odensehuis De Linde Delft is een inloophuis, ontmoetingsplek en 

informatiecentrum voor mensen met beginnende 
dementie/geheugenklachten en hun naasten. 

Locatie: wijkcentrum de Hofstee, Sandinoweg 149  
 

Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie 
www.odensehuisdelindedelft.nl 

 

aanmelden voor activiteiten: 
Coördinator Anita van der Drift, telefoon 06-29333221 of mail 

anita@odensehuisdelindedelft.nl  

 

activiteitenkalender 
 
 

elke maandag, dinsdag en 
donderdag van 

 10.00 - 12.00 uur vrije inloop 
ONTMOETINGSOCHTENDEN 

Met de mogelijkheid om te tekenen 
en te schilderen. 

 
Maandagmiddag 4 april 
13.30 uur Wandeling. Verzamelen 
ingang Papaver, Delftse Hout 
Kosten: vrijwillige bijdrage 
 
Dinsdagmiddag 5 april 
13.30 – 15.30 uur: 
Bijeenkomst “Tussen talent en 
haperende hersenen” 
Bijeenkomst speciaal voor mensen 
met beginnende 
dementie/geheugenklachten 
Thema: hulpthema’s 
Kosten: vrijwillige bijdrage 
 
Maandagmiddag 11 april 
13.30 uur Wandeling. Verzamelen 
bij het Odensehuis 
Kosten: vrijwillige bijdrage 
 
Dinsdagmiddag 12 april 
13.30 – 15.00 uur 
Theater Veder 
Voor mensen met beginnende 
dementie/geheugenklachten en 
hun naasten 
Kosten: 5 euro 
Graag van tevoren aanmelden: 
anita@odensehuisdelindedelft.nl 
of 06-29333221 
 
Donderdagmiddag 14 april 
13.00 uur verzamelen bij het 
Odensehuis voor: 
Bezoek aan het ‘Schaakstukken 
museum, overblaak 94, Rotterdam 
Kosten: 5 euro 
Meld je tijdig aan ivm vervoer! 
anita@odensehuisdelindedelft.nl 
of 06-29333221 
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THEATER VEDER 
 INTERACTIEVE THEATERVOORSTELLING 

voor mensen met beginnende dementie/geheugenklachten 
en hun naasten 

 Dinsdagmiddag 12 april, 13.30 – 15.00 uur 
Kosten: 5 euro 

en 
INTERACTIEVE WORKSHOP  

speciaal voor naasten en intermediairs 
Dinsdagmiddag 26 april, 13.30 – 15.00 uur 

Kosten: 5 euro 
 

Theater Veder heeft de afgelopen jaren een unieke methode 
ontwikkeld om wederkerig contact met mensen met dementie (weer) 
tot stand te brengen. De acteurs creëren een prettige en herkenbare 
wereld door gebruik te maken van theater, muziek en poëzie. Dankzij 
de herkenning die hierdoor ontstaat, verdwijnt het gevoel van 
vervreemding naar de achtergrond. En het zelfvertrouwen wordt 
versterkt. 

 

Graag van tevoren aanmelden: 
anita@odensehuisdelindedelft.nl of via 06-29333221 
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vervolg 
activiteitenkalender 

 

Dinsdagmiddag 19 april  
13.30 – 15.30 uur 
Muziekmiddag! 
Belangrijke momenten in ons leven 
zijn vaak gekoppeld aan 
muziekherinneringen. Neem je 
favoriete lp of singeltje mee! 
Kosten: vrijwillige bijdrage 
 
Donderdagmiddag 21 april 
13.30 uur Wandeling. verzamelen 
bij het Odensehuis.  
Kosten: vrijwillige bijdrage 
 
Maandagmiddag 25 april 
13.30 - 15.30 uur: 
Bijeenkomst speciaal voor 
mensen met neurologische 
taalstoornissen. 
Neurologopediste Priscilla Zijp van 
‘Jouw eigen geluid’ geeft uitleg.  
Kosten: vrijwillige bijdrage 
Graag van tevoren aanmelden: 
anita@odensehuisdelindedelft.nl 
of 06-29333221 
 
Dinsdagmiddag 26 april 
13.30 - 15.00 uur: 
Bijeenkomst “Het 
Dementiekompas” Thema: 
Workshop Theater Veder, speciaal 
voor naasten en intermediairs 
Kosten: 5 euro 
Graag van te voren aanmelden: 
anita@odensehuisdelindedelft.nl 
of 06-29333221 
 
Donderdag 28 april 
12.30 - 15.30 uur: 
Ontmoetingslunch 
Kosten: 3,50 euro 
Graag van tevoren aanmelden:  
anita@odensehuisdelindedelft.nl 
of 06-29333221 
 

 

Je bent van harte welkom! 
ODENSEHUIS DE LINDE DELFT, 06-29333221, anita@odensehuisdelindedelft.nl    

VASTE ACTIVITEITEN 
“Tussen talent en haperende hersenen” 
Voor mensen met dementie. Tijdens deze bijeenkomsten gaan mensen met 
beginnende dementie op onderzoek naar wat zij nog wel kunnen en willen in 
plaats van wat is weggevallen. In het kader van Dementalent: ‘vergeet 
dementie, onthoud de mens’.  
 
“Het dementiekompas” 
Voor naasten van mensen met dementie. Voor het delen en uitwisselen van 
ervaring, kennis en elkaar steunen. Zo kunnen nieuwe vriendschappen 
ontstaan. En krijgen naasten weer vat op hun leven.  
 
Ontmoetingslunch 
Vind je het gezellig om op ontspannen wijze kennis te maken met het 
Odensehuis? Ontmoet nieuwe en oude kennissen of vrienden en vergroot 
daarmee je netwerk! 
 
Muziekmiddag 
Van luisteren naar meegebrachte LP’s, singeltjes, cd’s tot en met zingen en 
dansen. 
 
Wekelijkse wandeling 
Beweging is voor iedereen goed en zeker goed voor het brein! 
 
Filmmiddag 
regelmatig een interessante, leuke film 
 
Digitale ondersteuning 
Heb je problemen met je pc, mobiel of tablet?  Onze deskundige kan je 
verder helpen. Informeer van tevoren naar de tijden. 

 
 
 
 
 
 
 

 

"Hoezo, dinges.... ? " 
 

Bijeenkomst speciaal voor mensen met neurologische 
taalstoornissen 

Maandagmiddag 25 april, 13.30 - 15.30 uur 
Priscilla Zijp is neurologopediste en al jaren werkzaam in de zorg.  

Aan de orde komen o.a.: 
• communicatie en taal 
• (neurologische) taalstoornissen en afasie ; hoe herken je het? 
• oorzaken, verschillen in ernst en aard 
• bijkomende problemen  (bijv. geheugen, vermoeidheid, initiatief) 
• gesprekken in het dagelijks leven, adviezen en ervaringen 
 

Locatie: wijkcentrum de Hofstee, Sandinoweg 149 
Kosten: vrijwillige bijdrage 

Graag van te voren aanmelden: anita@odensehuisdelindedelft.nl  
of 06-29333221 
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