
 
 

 

NIEUWSBRIEF 
april 

HET ODENSEHUIS DE LINDE DELFT IS GEVESTIGD OP DE 
LOCATIE FUUTLAAN 166, TANTHOF-OOST  

(gemeenschappelijke ruimte van de Vereniging Centraal Wonen Tanthof) 
 

Website: www.odensehuisdelindedelft.nl 
Anita van der Drift 

Coördinator Odensehuis de Linde Delft 
coordinator@odensehuisdelindedelft.nl  

telefoonnummer:06-26902471 of 06-29333221 
 
 

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.  

 
Toekomst Odensehuis de Linde Delft op de nieuwe locatie 

Gezamenlijk met bezoekers en vrijwilligers wil het Odensehuis de 
Linde Delft de komende tijd op de nieuwe locatie een eigen uitstraling 

ontwikkelen.  
 Op de ontmoetingsochtenden en bij de maandelijkse lunch zijn de 

bewoners van Vereniging Centraal Wonen Tanthof en andere 
wijkbewoners ook welkom. 

 
 

 
‘Dementie in de samenleving’ 

Een bijeenkomst over dementie 
Voor iedereen die meer wil weten over dementie 

Hoe kun je omgaan met mensen met dementie? 
Theorie: Woensdag 12 april 2023, 10.00 tot 12.00 uur 

Praktijkvoorbeelden: woensdag 19 april van 10.00 tot 12.00 uur 
Deelname gratis, wel graag van te voren aanmelden: 

06-29333221/06-26902471 of  
coordinator@odensehuisdelindedelft.nl   

 
 

 
 

Vergeet dementie, onthoud de mens! 
Heb je in de maand een paar uurtjes vrij? het Odensehuis is naar jou op zoek.  
coordinator@odensehuisdelindedelft.nl 

telefoonnummer:06-26902471 of  
06-29333221 

 
 

activiteitenkalender 
Iedere dinsdag en donderdag van 

 10.00 - 12.00 uur vrije inloop 
ONTMOETINGSOCHTENDEN 

Eerste kopje koffie/thee 0,50 cent, 
daarna koffie/thee gratis. 

 
Dinsdagmiddag 4 april   
13.30 – 15.30 uur 
De bijeenkomst ‘Tussen talent en 
haperende hersenen’ voor mensen 
met beginnende 
dementie/geheugenproblemen. 
Kosten bijeenkomst: vrijwillige 
bijdragen. Graag van tevoren 
aanmelden. 
Thema: Handen uit de mouwen. ‘Wat 

zou je graag willen en kunnen doen?’ 
Verzorgd door Anita van der Drift 
 
 Dinsdagmiddag 11 april 
13.30 – 15.30 uur 
De bijeenkomst ‘Het 
dementiekompas’, voor de 
mantelzorgers/naasten 
Kosten bijeenkomst: vrijwillige 
bijdragen. Graag van tevoren 
aanmelden. 
Thema: Handen uit de mouwen. ‘Wat 

zou je graag willen en kunnen doen?’  
Verzorgd door Anita van der Drift 
 

 
Dinsdagmiddag 25 april 
13.00 -15.00 uur 
‘De ontmoetingslunch’ 
Kosten: contant 5 euro inclusief  
Een warme lunch georganiseerd en 
verzorgd door het Odensehuis de Linde 
Delft en Residentie Contact. Verplicht 
van tevoren aanmelden via: 
coordinator@odensehuisdelindedelft.nl 
of telnr. 06-26902471/06-29333221 
of bij de vrijwilligers tijdens de 
ontmoetingsochtenden. 
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