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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  
www.odensehuisdelindedelft.nl  

 
Aanmelden activiteiten tenzij anders aangegeven: 

anita@odensehuisdelindedelft.nl 
of bij de vrijwilligers tijdens de ontmoetingsochtenden. 

 
Heb je in de maand een paar uurtjes vrij, het team vrijwilligers is op 
zoek naar vrijwilligers voor de vrijwilligerspool: voor vervanging van 
ziekte of vakantie. Informatie bij anita@odenshuisdelindedelft.nl of 
06-29333221. 

 
 

activiteitenkalender 
Iedere maandag, dinsdag en 

donderdag van 
 10.00 - 12.00 uur vrije inloop 
ONTMOETINGSOCHTENDEN 

 
Maandagmiddag 3 oktober 
13.30 – 15.30 uur 
Wandeling vanaf het Odensehuis de 
Linde Delft 
Kosten: vrijwillige bijdrage. 
 
 
Dinsdagmiddag 4 oktober 
13.30 – 15.30 uur 
de bijeenkomst ‘tussen talent en 
haperende hersenen’ voor mensen 
met beginnende dementie  en 
geheugenklachten. 
kosten: vrijwillige bijdrage 
Graag van tevoren aanmelden. 
thema: afscheid nemen 
Deze bijeenkomst zal worden begeleid 
door Lyzél Elias.  
Degene die dat willen kunnen iets 
meenemen dat zij associëren met 
afscheid nemen. Dat kan een 
voorwerp zijn, een foto of iets anders.  
 
 
Donderdagmiddag 6, 13, 20 oktober 
en terugkommiddag 24 november  
13.30 – 15.30 uur 
Rouwgroep Odensehuis de Linde 
Delft, ROUWEN EN RITUELEN 
We sluiten elke bijeenkomst af met een 
broodje en een kop soep. 
Kosten: vrijwillige bijdrage 
Er zijn nog twee plaatsen open. Graag 
van tevoren aanmelden. 
Deze bijeenkomsten worden begeleid door 
rouwbegeleiders/ritueelbegeleiders 
Jenne de Haan en Jacobiene van der 
Hoeven.  
 
 
Maandagmiddag 10 oktober 
13.30 – 15.30 uur 
Wandeling vanaf het Odensehuis de 
Linde Delft 
Kosten: vrijwillige bijdrage 
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Iedere maandagmiddag wandelen vanaf het Odensehuis! 
 

 

Iedere 1ste dinsdagmiddag van de maand de bijeenkomst ‘tussen talent en 
haperende hersenen’  voor mensen met beginnende 
dementie/geheugenklachten. Wisselende thema’s. 

Graag van tevoren aanmelden. 
 

 
 

Iedere 2de dinsdagmiddag van de maand de bijeenkomst ‘Het 
dementiekompas’ voor mantelzorgers/naasten. 

Wisselende thema’s. 
Graag van tevoren aanmelden. 
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Dinsdagmiddag 11 oktober 
13.30 – 15.30 uur 
De bijeenkomst ‘Het 
dementiekompas’, voor de 
mantelzorgers/naasten 
kosten: vrijwillige bijdrage 
Graag van tevoren aanmelden. 
Thema: afscheid nemen 
Deze bijeenkomst zal worden 
begeleid door Lyzél Elias.  
Degene die dat willen kunnen iets 
meenemen dat zij associëren met 
afscheid nemen. Dat kan een 
voorwerp zijn, een foto of iets anders.  
 
 
Maandagmiddag 17 oktober 
13.30 – 15.30 uur 
Wandeling vanaf het Odensehuis de 
Linde Delft 
Kosten: vrijwillige bijdrage 
 
 
Dinsdag 18 oktober 
13.30 – 15.30 uur 
Muziekmiddag  
Verzorgd door Hille de Jong, 
muziek/zangdocente van De VAK en 
de vrijwilligers van het Odensehuis de 
Linde Delft. 
Graag van tevoren aanmelden: 
 e-mail  info@vak-delft.nl en vermeld 
duidelijk uw naam, telefoonnummer 
en dat het om de muziekmiddag gaat 
van 18 oktober. Of bel De VAK: 015-
8904901. 
Kosten: 3,50 euro, betaling met 
pinpas bij binnenkomst. 
  
 
Maandagmiddag 24 oktober 
13.30 – 15.30 uur 
Wandeling vanaf het Odensehuis de 
Linde Delft 
Kosten: vrijwillige bijdrage 
 
 
Woensdag 26 oktober 
Warme lunch en middagconcert  
Zie informatie hiernaast. 
 
 

 
 

 
Je bent van harte welkom!   

ODENSEHUIS DE LINDE DELFT, 06-29333221, anita@odensehuisdelindedelft.nl    

Woensdag 26 oktober een warme lunch georganiseerd en verzorgd door 
Het Odensehuis de Linde Delft en Residentie Contact 

12.30 – 13.30 uur  
Verplicht van tevoren aanmelden: 

anita@odensehuisdelindedelft.nl of bij de vrijwilligers tijdens de 
ontmoetingsochtenden. 

kosten 3,50 euro, betaling contant bij binnenkomst. 
 

 
 

Woensdagmiddag 26 oktober Middagconcert georganiseerd door De VAK  
14.00 – 15.00 uur,  

Aanmelden: e-mail  info@vak-delft.nl. Vermeld duidelijk uw naam, telefoonnummer 
en dat het gaat om het concert van Joana op 26 oktober a.s. Of bel  De VAK: 015-
8904901. Kosten: 5,00 euro, betaling met pinpas bij binnenkomst.   

 
We gaan genieten van VAK-docente Joana Rolo. Behalve met een klassiek 
repertoire tijdens recitals en concerten, treedt Joana ook regelmatig op als 
begeleidster van stille films: oude films zonder geluid, die zij dan live voorziet van 
pianomuziek. 
Vanmiddag een gevarieerde en prachtige selectie van stukken van enkele van de 
grote meesters van de piano: Chopin, Debussy, Piazzolla, Mozart, Vianna da Motta, 
Carlos Seixas. Aan het eind sluit Joana het concert af met een eigen, 
bijzondere improvisatie. 

 
 
 
 
 
 
 

Dinsdagmiddag 18 oktober  
Muziekmiddag verzorgd door De VAK en de vrijwilligers van het 

Odensehuis de Linde Delft 
13.30 – 15.30 uur 

Onder het genot van een hapje en drankje duiken we het Nederlandse 
repertoire in. We zingen en luisteren naar: 

 
• Bekende Nederlandstalige liedjes vanaf de jaren 50  
• Denk aan: Toon Hermans, Wim Sonneveld, Ja zuster Nee Zuster,  
• Johnny Jordaan, Zangeres zonder Naam, Boudewijn de Groot,  
• Rob de Nijs, Corry Konings, Anita Meyer, Lee Towers, Hazes etc. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anita@odensehuisdelindedelft.nl of via 06-29333221 
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