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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 

 
 
Dinsdagmiddag 1 november 
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: nog onbekend 
Eind oktober kunt u bij de vrijwilligers 
tijdens de ontmoetingsochtenden 
vragen naar het thema.  
 
 
Maandagmiddag 7 november  
13.30 – 15.30 uur 
Wandeling vanaf het Odensehuis de 
Linde Delft 
Kosten: vrijwillige bijdrage 
 
 
Dinsdagmiddag 8 november  
13.30 – 15.30 uur 
De bijeenkomst ‘Het 
dementiekompas’, voor de 
mantelzorgers/naasten 
kosten: vrijwillige bijdrage 
Graag van tevoren aanmelden. 
Thema: workshop handpoppenspel 
Deze workshop zal worden verzorgd 
door Dave Smit, acteur Delfts Toneel 
Gezelschap, Kontakt Maetje. Zie info 
hiernaast. 
 
 
Maandagmiddag 14 november  
13.30 – 15.30 uur 
Wandeling vanaf het Odensehuis de 
Linde Delft 
Kosten: vrijwillige bijdrage 
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Dinsdagmiddag 8 november tijdens de bijeenkomst ‘Het dementiekompas’ 
voor mantelzorgers/naasten zal Dave Smit  tussen 13.30 en 15.30 een 

workshop ‘Handpoppenspel’ verzorgen. 
 
Dave Smit, acteur Delfts Toneel Gezelschap, Kontakt Maetje, maakt als mens 

en kunstenaar contact met mensen op basis van  pure beleving & 
ontmoeting voor mensen met en zonder beperking, dementie, trauma's. 

Handpoppen zijn er in verschillende soorten en maten, en hebben ieder een 
eigen doel. Vooral vermaak en plezier levert het voor zowel speler als 

toeschouwer op. Je fantasie en creativiteit worden gestimuleerd. 
Beroemde poppen zijn Jan Klaas en Katrijn iedereen kent ze wel of heeft wel 
een poppenkastvoorstelling gezien op school of in de stad. In deze workshop 

laat hij je kennis maken met verschillende handpoppen en legt hij uit hoe je 
met eenvoudig materiaal zelf een handpop kunt maken. 

 

 

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 15 november 
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 15 november gaat. Of bel De 
VAK: 015-8904901. 
Kosten: 3,50 euro, betaling met 
pinpas bij binnenkomst. 
  
 
Maandagmiddag 21 november 
13.30 – 15.30 uur 
Wandeling vanaf het Odensehuis de 
Linde Delft 
Kosten: vrijwillige bijdrage 
 
Maandagmiddag 28 november 
13.30 – 15.30 uur 
Wandeling vanaf het Odensehuis de 
Linde Delft 
Kosten: vrijwillige bijdrage 
 
 
Woensdag 23 november warme 
lunch 12.30 – 13.30 uur 
Kosten: 3,50, betaling contact bij 
binnenkomst. 
Zie informatie hiernaast 
 
 
Woensdagmiddag  23 november 
Middagconcert georganiseerd door 
De VAK 14.00 – 15.00 uur,  
Een vioolconcert van VAKdocent 
Marnix Steffen begeleidt door pianist 
Marc Wielart. Zij spelen een aantal 
korte romantische werken van o.a. 
Paradís, Paganini en Piazzolla. Marnix 
zal de werken ook kort toelichten. 
Aanmelden: e-mail  
info@vak-delft.nl . Vermeld duidelijk 
uw naam, telefoonnummer en dat het 
gaat om het middagconcert van 30 
november. Of bel  De VAK: 015-
8904901. Kosten: 5,00 euro, betaling 
met pinpas bij binnenkomst.   

 
 

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

 
Woensdag  23 november 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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Dinsdagmiddag 15 november 

Muziekmiddag verzorgd door De VAK en de vrijwilligers van het 
Odensehuis de Linde Delft 

13.30 – 15.30 uur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anita@odensehuisdelindedelft.nl of via 06-29333221 
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