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December 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  

 
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 6 december 
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: Eten: Een hele 
belevenis 
 
 
Dinsdagmiddag 13 december  
13.30 – 15.30 uur 
De bijeenkomst ‘Het 
dementiekompas’, voor de 
mantelzorgers/naasten 
kosten: vrijwillige bijdrage 
Graag van tevoren aanmelden. 
Thema: Voeding, dementie en 
Mantelzorg 
 
 
 
Dinsdagmiddag 20 december 
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. 
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Iedere 1ste dinsdagmiddag van de maand de bijeenkomst 
‘tussen talent en haperende hersenen’ 

voor mensen met beginnend dementie/geheugenklachten. 
Wisselende thema’s 

 

 
 

Iedere 2de dinsdagmiddag van de maand de bijeenkomst 
‘Het dementiekompas’ 

voor mantelzorgers/naasten. 
Wisselende thema’s. 

 

 
 

Graag van tevoren aanmelden. 
anita@odensehuisdelindedelft.nl 

of bij de vrijwilligers tijdens de ontmoetingsochtenden. 
 

Dinsdagmiddag 20 december 
Deze muziekmiddag staat in het teken van de Kerst en wordt 
verzorgd door Hille de Jong, muziek/zangdocente van De VAK en 
de vrijwilligers van het Odensehuis de Linde Delft 

13.30 – 15.30 uur 
 

Aanmelden: email anita@odensehuisdelindedelft.nl of bij de 
vrijwilligers tijdens de ontmoetingsochtenden of 

 e-mail: info@vak-delft.nl of bel De VAK: 015-8904901. 
Kosten: 3,50 euro, betaling met pinpas bij binnenkomst. 
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Woensdag 21 december 
Een warme lunch in Kerstsfeer 
georganiseerd en verzorgd door 
het Odensehuis de Linde Delft 
en Residentie Contact. 
12.30-13.30 uur 
 
Zie informatie hiernaast 
 
 
Woensdag 21 december 
Een middagconcert 
georganiseerd door De VAK 
14.00-15.30 uur 
 
Zie informatie hiernaast 

 
 
 

Maandag 26 december 
gesloten ivm 2e kerstdag!! 
 
 
 
Dinsdagochtend 28 december 
en donderdagochtend 29 
december zijn we open 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

Woendagmiddag 21 december 
Middagconcert van De VAK voor iedereen die zin heeft in 
muziek, maar speciaal voor senioren in de wijk De Tanthof! 

         14.00-15.30 
 
Een blokfluitconcert ‘On the Cold Ground’ van VAKdocent Hilde de 
Wolf. Hilde neemt je mee op de vleugels van de Renaissance-, 
Barok- en Rococo-periode. Gebruik makend van veel verschillende 
fluiten. Kenmerkend  van deze muziek is de eenvoud, gevoeligheid, 
frivoliteit en sierlijkheid. 
                      
Aanmelden: info@vak-delft.nl. Bellen met De VAK kan ook: 015-
8904901. Vermeld duidelijk uw naam en dat het gaat om het 
concert van Hilde de Wolf op 21 december a.s.  
Kosten: 5,00 euro, betaling met pinpas bij binnenkomst 
 

 

Het bestuur, de coördinator en alle vrijwilligers van het Odensehuis 
de Linde Delft wensen u hele fijne kerstdagen toe en veel goeds 

voor 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Woensdag  21 december 
Een warme lunch in kerstsfeer 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 5,00 euro, betaling contant bij binnenkomst. 
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