
  

NIEUWSBRIEF 
september 2022 

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  
www.odensehuisdelindedelft.nl  

 

Tijdelijk de donderdag gehele dag gesloten 
wegens te kort aan vrijwilligers! Het team 
vrijwilligers is dringend op zoek naar versterking: 
anita@odenshuisdelindedelft.nl of 06-29333221 

 
 

activiteitenkalender 
elke maandag, dinsdag van 
 10.00 - 12.00 uur vrije inloop 
ONTMOETINGSOCHTENDEN 

 
 

Aanmelden activiteiten: 
Tijdens de ontmoetingsochtenden 

bij de vrijwilligers of 
anita@odensehuisdelindedelft.nl  

 
 

Maandagmiddag 5 september 
13.30 – 15.30 uur 
Wandeling: verzamelen bij Land Art 
Delft, Rotterdamseweg 205 
Kosten: vrijwillige bijdrage 
 
Dinsdagmiddag 6 september 
13.30 – 15.30 uur 
de bijeenkomst ‘tussen talent en 
haperende hersenen’.  
onderwerp van die middag: 
Vriendschap 
kosten: vrijwillige bijdrage 
Graag van tevoren aanmelden 
Deze bijeenkomst zal worden begeleid 
door Lyzel Elias. Zij is verbonden aan 
Humanitas Delft/telefooncirkel  en 
heeft in het bestuur van Alzheimer 
DWO gezeten. Er is een vrijwilliger van 
het Odensehuis aanwezig voor 
koffie/thee. 
 
Maandagmiddag 12 september 
13.30 – 15.30 uur 
Wandeling: verzamelen bij het 
Odensehuis 
Kosten: vrijwillige bijdrage 
 
Dinsdagmiddag 13 september 
13.30 – 15.30 uur 
De bijeenkomst ‘Het 
dementiekompas’. 
Onderwerp van die middag: 
Vriendschap. 
Kosten: vrijwillige bijdrage 
Graag van tevoren aanmelden 
Deze bijeenkomst zal worden begeleid 
door Willy Keuvelaar namens 
organisatie LaPorta Vitale. Er is een 
vrijwilliger van het Odensehuis 
aanwezig voor koffie/thee. 
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Vanaf september weer elke maandag wandelen! 
 

 

Vanaf september weer de maandelijkse 
 de bijeenkomst ‘tussen talent en haperende hersenen’ 

Graag van tevoren aanmelden 
 

 
 

Vanaf september weer de maandelijkse  
Bijeenkomst ‘Het dementiekompas’ 

Graag van tevoren aanmelden 
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Maandagmiddag 19 september 
13.30 – 15.30 uur 
Wandeling 
Locatie nog niet bekend 
Kosten: vrijwillige bijdrage 
 
Dinsdag 20 september 
13.30 – 15.30 uur 
Muziekmiddag 
Kosten: 3,50 euro 
Graag van tevoren aanmelden 
 
Maandagmiddag 26 september 
13.30 – 15.30 uur 
Wandeling 
Locatie nog niet bekend 
Kosten: vrijwillige bijdrage 
 
 
Woensdag 28 september 
Lunchpauzeconcert 
12.30 – 13.30 uur warme lunch 
Kosten: 3,50 euro 
14.00 – 15.00 concert 
Kosten: 5,00 euro 
Graag van tevoren aanmelden 
Verzorgd door het Residentie Contact 
(lunch) en De VAK 
  
  
 
ROUWEN EN RITUELEN 
Rouwgroep Odensehuis de Linde Delft 
 
In het voorjaar 2022 heeft Jenne de 
Haan, ritueelbegeleider, een serie 
bijeenkomsten van een  rouwgroep 
‘rouwen en rituelen’ verzorgd. 
 
Naar aanleiding hiervan zijn bij ons 
vragen gekomen om nog een nieuwe 
serie bijeenkomsten ‘Rouwen en Rituelen’ 
te organiseren. Deze zullen  in oktober 
2022 plaatsvinden. Donderdag 6, 13, 20 
oktober en terugkommiddag 24 
november. Tijd: 13.30 – 15.30 uur. We 
sluiten elke middag af met een broodje 
en een kom soep. 
 
Heb je naar aanleiding van bovenstaande 
vragen of wil je je aanmelden:  
anita@odensehuisdelindedelft.nl of  
06-29333221 
 
 

 

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

 
Vanaf september weer de maandelijkse 

lunchpauzeconcerten 
Graag van tevoren aanmelden 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Vanaf september weer de maandelijkse muziekmiddag 

Graag van tevoren aanmelden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anita@odensehuisdelindedelft.nl of via 06-29333221 
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