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Met veel dankbaarheid schrijf ik deze inleiding voor de 6e nieuwsbrief. Dankbaar omdat ik van de 
bezoekers zoveel mooie reacties terug krijg. Wat we met het Odensehuis beogen te bieden, lijkt te worden 
waargemaakt. Een plaats waar men zich thuis voelt, vrienden maakt en ondersteuning ervaart. Je komt en 
gaat wanneer je wilt en doet ook wat je fijn vindt. Gewoon rustig zitten lezen, een spelletje of activiteit of 
ervaringen uitwisselen met elkaar. We hebben veel nieuwe bezoekers mogen verwelkomen dit kwartaal. 
Daarentegen hebben we helaas ook voor het eerst van een bezoeker afscheid moeten nemen, we zullen 
Gerrit van de Zalm zeker missen. Meer hier over in het stukje in memoriam. 

Het vierde kwartaal van 2015 ligt al weer achter ons. Er is veel gebeurd in het Odensehuis, zoals u in deze 
nieuwsbrief kunt lezen. Waar we in het begin nog weinig activiteiten hadden en vooral veel uitwisseling 
met elkaar, zijn er nu langzaam aan meer activiteiten georganiseerd. Het project ‘Schatkist van het Leven’ 
o.l.v. kunstzinnige coaches Connie Toet en Martine Romer, is gestart in september en bleek al meteen een 
groot succes.  

Er wordt meer gesjoeld en het niveau stijgt, er wordt gewandeld met Ruud en gebiljart.  Ruud heeft zelfs 
zijn oude autoracebaan in de crearuimte gestald, waar ook enthousiast mee wordt geraced.  
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Ook hebben we geregeld kunnen genieten van de kookkunsten van Huib! 
Hij zet regelmatig een omelet op het menu voor bij de lunch en 
verschillende stampotten en hachee. Hier wordt uiteraard dankbaar van 
gesmuld. Zo hoeven de mantelzorgers niet meer te koken ’s avonds. 

Na de lunch zitten we meestal rond de ‘open haard’ met koffie en thee. 
Hierbij luisteren we naar oude muziek, voor iedereen is er wel een 
persoonlijke favoriet. Hieruit ontstaan mooie gesprekken, waarbij iedere 
bezoeker wordt uitgenodigd persoonlijke herinneringen te delen.  

In september zijn we zoals u weet, de tweede dag open gegaan op de 
vrijdag. Dit blijkt een waardevolle aanvulling. Het gemiddelde aantal van 
de bezoekers ligt op de vrijdag zo rond de 15, terwijl de dinsdag inmiddels 
rond de 20 bezoekers trekt. Uitzonderingen bij de activiteiten soms boven 
de dertig. Een aantal bezoekers komen trouw 2 x per week en zij kijken er echt naar uit.  

We proberen zo veel mogelijk op de eerste vrijdag van de maand iets bijzonders te organiseren. Zo hadden 
we in september de feestelijke dag t.g.v. het 1-jarig bestaan en uitbreiding met 2e dag, waarover u in de 
vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen. In oktober het danspaleis in samenwerking met Stichting Welzijn 
HW, in november de film Still Alice en in december de 78-toeren carrousel. Op deze dagen mochten we 
vele bezoekers ontvangen. U leest verderop meer hierover. 

De derde vrijdag van de maand is er winterkost-dag in de Beijerkorf. Doordat we dan alleen in de blauwe 
kamer kunnen, hebben we besloten hier voortaan een uitstapdagje van te maken. Er is dan geen 
Odensehuis, maar wel iets te doen, n.a.v. suggestie van de bezoekers.  

Zo gingen we op 20 november voor de tweede keer  naar ‘onvergetelijk Boijmans’ met 18 bezoekers en in 
december was er de gelegenheid om naar het kerstspel van de Leeuwenhartschool in Oud-Beijerland te 
gaan. 

 

De mantelzorggroep blijft een prima plek om de ervaringen te delen en vol goede moed weer een maand 
verder te gaan. Hendrien schrijft ervaringen hierover. In bezoekers uitgelicht een verslag over een 
mantelzorger die dit liever anoniem wilde doen. 

Ik wens u weer veel leesplezier. 

Ria Los 
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Nieuws van het vierde kwartaal 

Het danspaleis                                                                                                                               

Samen met stichting Welzijn Hoeksche Waard organiseerde het Odensehuis 
het danspaleis op 2 oktober o.l.v. Chris Reedijk en assistent, en konden de 
bezoekers lekker dansen op muziek uit de jaren 50/60. ‘Voor iedereen die de 
sfeer van jukeboxen en vetkuiven nog wel eens mist’, stond er in de 
aankondiging. Nu,- de heren kregen aardig wat mensen op de been, zelfs 
voor een line-dans deed iedereen mee. Waarschijnlijk in februari weer op 
het programma. (Ook onze coördinator genoot enorm van het dansen).  

De film Still Alice 

Met bijna 40 bezoekers keken we naar deze indrukwekkende film. Zo af en toe was er ook 

ontroering. Het is ook heel bijzonder om door zo’n goede actrice dit proces vertolkt te zien. Ook de 

omslag bij haar jongste dochter, de toenadering en zelfs de totale zorg tot het einde overnemen 

was indrukwekkend. In april heeft u nogmaals de kans deze film bij de Beijerkorf filmavond te zien, 

op een vrijdagavond. 

 

Dag van de mantelzorg 

Op 10 november de dag van de mantelzorg, waren er veel bezoekers. Een journalist van het 

Algemeen Dagblad kwam met fotograaf en maakte een mooie impressie. Op dat moment was er 

‘de Schatkamer van het leven’. Het artikel kunt u in de map op de leestafel bekijken.  

 

Edwin van Wendt met zijn 78-toeren carrousel 

Op vrijdag 4 december kwam Ed van Wendt met zijn oude grammofoon, waar 

regelmatig een naald verwisseld moest worden en oude 78 toeren platen. 

Gelukkig was er ook een modernere installatie, zodat we ook konden genieten van 

betere uitvoeringen van oude meezingers. Bijna alle bezoekers zongen gezellig 

mee. Vooraf hebben we gezellig in de blauwe kamer geluncht, zodat in de grote 

zaal alles klaar gezet kon worden. Er waren meer dan 30 bezoekers deze middag. 
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‘De schatkist van het leven’  

Geuren en kleuren 

In oktober hadden Martine en Connie in de 

Blauwe kamer een herfststuk opgemaakt met 

allerhande zaken uit de natuur. Ook was er een 

geurtje en muziek van Vivaldi, dat meteen door 

een van de deelnemers werd herkend: oh, ja echt 

passend bij deze tijd van het jaar. Martine en 

Connie stelden voor om met waterverf een blad of 

een ander herfst idee te gaan schilderen. Ria had 

gezorgd voor oude overhemden (met dank aan 

Annie) en Connie voor verf, kwasten, papier e.d. 

Enkelen wilde liever tekenen en dat kon natuurlijk 

ook. 

Novemberlicht 

In november was het thema ‘novemberlicht’  en werd een eigen kaars met bijenwas versierd. 

Martine vertelde het verhaal: ‘De sleutel in het donker’ van Moella Nasroeddin. En er stond een 

gedicht over Sint Maarten op de piano. Ze legde de link van de Dag van de Mantelzorg met de 

mantel van Sint Maarten. Diezelfde avond zou immers ook het lichtjesfeest van Sint Maarten zijn. 

Op de tafel stonden vele kandelaars en kaarsjes, af en toe was er toepasselijke muziek.  

Kracht en Kwetsbaarheid.  

Tijdens deze ontmoeting maakten de bezoekers o.a. gebruik 

van harde en zachte materialen. Het ging ook over warmte en 

over de balans tussen hard en zacht, over de pure kern. De 

bezoekers hebben edelsteentjes omwikkeld met prachtig 

gekleurde, zachte wol en dit werd nat gevilt tot een stevige 

bol. Duidelijk blijkt uit de verschillende herinneringen die bij 

de beleving van deze thema’s boven komen, hoe sterk ze 

kunnen zijn. Er wordt veel plezier beleeft aan het kunstzinnig 

bezig zijn en de resultaten zijn voor velen zeer verrassend.  

 

Sjoel-competitie: verslag van Ruud  

 

Op vrijdag 11 december j.l vond er in het 

Odensehuis voor het eerst een sjoel 

competitie plaats. Zes gasten gingen met 

elkaar de strijd aan, te weten: Pleun, Karel, 

Rob, Piet, Henk en Joop. Loting wees uit dat 

Joop als eerst mocht beginnen en het zette 

direct de toon neer: 103 punten. Ontspannen 

keek hij toe wat de concurrenten gingen 
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doen. Nadat een ieder had gegooid stond Rob op gepaste afstand tweede met. 71 punten. Ook in 

de tweede speelronde lukte het niemand om over de 103 punten te komen. Wel kroop Piet wat 

dichter bij door met 92 punten naar de tweede plek te klimmen. En toen.....in de derde speelronde 

lukte het Karel om met 105 punten op te klimmen naar de eerste plaats en stond Joop tweede. Op 

derde plaats stonden nu gezamenlijk Piet en Rob met 92 punten. Zij moesten onderling uitmaken 

wie uiteindelijk derde werd. Er mocht nu slechts 1 keer worden gegooid en ook nu eindigden ze 

gelijk...31 punten. 

Inmiddels stond de lunch al klaar en nam de druk toe bij de spelers. Nog een keer gooien 

resulteerde uiteindelijk tot 57 punten voor Piet en 31 voor Rob. De prijsuitreiking kon 

plaatsvinden. Trots nam Karel de 1e prijs in ontvangst! Rob werd vierde met de eerder gegooide 

92 punten, Henk vijfde met 86 punten en Pleun zesde met 77 punten. 
 

 

Voorlezen 

Vrijdagmiddag 11 december sloot Marina Molenaar van bibliotheek 

Hoeksche Waard bij ons aan. Zij las de grote groep mannen een prachtig 

kerstverhaal van Freek de Jonge voor. Hier werd van genoten en erna 

kwamen de verhalen spontaan naar boven. Marina zullen we zeker vaker 

terugzien in het Odensehuis. 

 

Kerststukjes maken met Rosa  

Rosa’s opzet was om de deelnemers te stimuleren met eigen creativiteit en dat is gelukt! Geen 

kerststukje is hetzelfde en de dames waren heerlijk ontspannen bezig. Rosa heeft al aangegeven 

dat een activiteit als deze voor herhaling vatbaar is bijvoorbeeld met thema’s als voorjaar, Pasen 

e.d. In combinatie met een leuk uitstapje zouden in de zomer zulke creaties in een pluktuin 

gemaakt kunnen worden.  
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Rosa heeft ons overigens ook dit kwartaal veelvuldig bedacht met haar eigen bloemen-creaties, 

een bescheiden greep hieruit op onderstaande foto’s om nog eens te bewonderen. 

 

Oliebollen en appelflappen  

Op de laatste dinsdag in de maand mochten de oliebollen en appelflappen niet ontbreken. Zo 

kwamen we vast in de stemming. 

‘s Morgens was er ook nog de laatste mantelzorgbijeenkomst van dit jaar. 
 

Kerstdiner en de film ‘Scrooge’  

                                                                

Op 22 december 

hebben we genoten 

van een heerlijk 

kerstdiner. Er stonden 

gezellige 

menukaartjes op 

tafel, gemaakt door 

Mieke, Anja en Anja, 

evenals kerststukjes 

door Rosa; 

Het voorgerecht en de soep zijn door Anja verzorgd, de hoofmaaltijd door Huib en het dessert 

door Magdaleen. Hulde aan de koks! 
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Accordeonist Huib Bervoets verraste.... 

De laatste openingsdag van het Odensehuis verrast Huib Bervoets ons met prachtige accordeon 
klanken. Er werd uitbundig mee gezongen en genoten. Zeker is het bezoek van Huib voor herhaling 
vatbaar. 

Eerste ambassadeur benoemd 

Op dinsdag 15 december werd Jan Bouma, initiatiefnemer van het 
Odensehuis benoemd tot ambassadeur van het Odensehuis. Dit werd 
begeleid door een prachtige oorkonde, een bos bloemen en mooie 
woorden van de voorzitter Gee Rooimans tijdens een gezamenlijke 
bijeenkomst van het bestuur en de Raad van Advies van het 
Odensehuis.Jan was hierdoor zichtbaar ontroerd en uiteraard erg blij met 
deze titel. Hij draagt hem als voorheen dan ook met verve uit. 

 

Gezellig dinertje voor vrijwilligers en bestuur. 

Op dinsdag 22 december hebben de vrijwilligers en een aantal bestuursleden, samen met de 
coördinator genoten van een gezellig en smakelijk dinertje in de Gravin in Oud-Beijerland. 
De coördinator bedankte de vrijwilligers op rijm en er was voor hen nog een attentie. De voorzitter 

gaf ook de coördinator nog een leuke attentie. 

  

Mantelzorggroep  

In het voorjaar van 2014 kwamen enkele mantelzorgers onder leiding van twee 
casemanagers bij elkaar om te praten over de zorg voor hun partner/ ouder. 
Hoewel we elkaar nog niet kenden, kregen we een band, en hadden we na 
afloop van de zes bijeenkomsten behoefte regelmatig bij te blijven praten en 
“bij te tanken”. 

Het was dan ook een prettige bijkomstigheid dat het Odensehuis in Oud 
Beijerland werd geopend, en dat Ria Los enthousiast reageerde: “Dat is nu 
precies waar we voor zijn”. 

Inmiddels komt de “harde kern”, aangevuld met nieuwkomers, eens per maand bij elkaar onder 
leiding van Ria. Iedereen merkt hoe prettig het is ervaringen met elkaar te delen, en herkenning en 
erkenning te vinden. Het is een maandelijks uitje geworden- even tijd voor jezelf- terwijl je 
partner/ ouder bij de gastvrije, deskundige medewerkers kan blijven. En wie wil, kan blijven 
lunchen! 

Het is niet allemaal treurnis, natuurlijk zijn er momenten dat de tranen hoog zitten, maar er wordt 
ook veel gelachen. We steken elkaar een hart onder de riem, en er zijn nieuwe vriendschappen 
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ontstaan. Het geeft ons moed om verder te gaan, en soms tot tien te tellen in plaats van te snel, en 
te ondoordacht te reageren. 

We zien weliswaar dat onze dierbaren veranderd zijn, maar dat ze onze aandacht en zorg zo nodig 
hebben. Het is daarom noodzakelijk ook onze eigen grenzen te bewaken, en soms gas terug te 
nemen!     

Hendrien  
 
 
 

Even voorstellen, 
 
Ik ben Gerrie der Kinderen en sinds een paar maanden 
vrijwilligster bij het Odensehuis. 
 
Ik ben 12 jaar werkzaam geweest als 
bejaardenverzorgster. Eerst bij mensen thuis en later 
in een verpleeg- en verzorgingshuis. Hier heb ik de 
nodige ervaring opgedaan. Bovendien heeft mijn 
eigen vader op latere leeftijd ook dementie gekregen. 
 
Dementie heeft vele gezichten. Zo kan ik me nog een 

vrouwtje herinneren, die onrustig schuifelend met haar rolstoel vooruit probeerde te komen. Ze 
was stellig van plan haar kinderen uit school op te halen. De zuster kon haar er niet van overtuigen  
dat haar kinderen al volwassen waren en ze dus niet naar school hoefde te gaan. Een andere 
bewoonster was boos en verdrietig omdat haar breiwerkje niet lukte. Regelmatig wist ze 
bovendien haar kamer niet te vinden. Vervolgens werd er een sticker van een koe op haar deur 
geplakt-voor herkenning. 
 
Voor iemand die lijdt aan dementie is hun eigen verhaal zoals ze het zelf beleven echt, en de enige 
waarheid. Het heeft dus geen zin om met iemand in discussie te gaan en hem of haar op andere 
gedachten te brengen. Men moet zich verplaatsen in de persoon en in zijn of haar beleving. 
Regelmatig heb ik mij geërgerd over onprofessioneel gedrag ten opzichte van de bewoners. 
Maar natuurlijk zijn er gelukkig ook veel zusters en broeders, die hun werk wel naar behoren doen 
en met veel liefde de mensen zo goed als mogelijk is proberen te begeleiden. 
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Mijn eigen vader heeft in een heel fijn tehuis in Brabant gewoond. Mijn moeder heeft hem zolang 
mogelijk thuis verzorgd. Toen hij midden in de nacht even op de fiets wilde stappen en tegen het 
verkeer in wilde rijden, begreep ze dat hij niet langer thuis kon blijven wonen. 
Met pijn in haar hart heeft ze mijn vader toen uit huis moeten plaatsen. 
In die tijd heb ik heel veel liefde en geduld van mijn moeder naar mijn vader gezien. Mijn moeder 
was nl. normaal gesproken niet zo geduldig. 
Het was een fijn gemoedelijk verpleeghuis en mijn vader had het er naar zijn zin. 
Hij was in het verleden werkzaam als personeelschef en waande zich daar regelmatig ook zo. 
Dan zat hij in het kantoortje van de zuster, die hem daar lekker zijn gang lieten gaan. 
Ook hield mijn vader veel van muziek. Regelmatig zat hij met zijn vingers mee te trommelen. 
als de fanfare weleens op bezoek kwam, wat vond hij dat prachtig! 
 
Mijn affectie en betrokkenheid met bewoners en mensen die aan dementie lijden is voor mij 
vanzelfsprekend. Vandaar mijn keuze voor het Odensehuis. Ik voel mij daar heel erg op mij plek en 
vind er veel voldoening en gezelligheid onder elkaar. Het is een ‘grote familie’. 
Je kunt er gewoon jezelf zijn. Mantelzorgers vinden steun bij elkaar en wisselen ervaringen uit. 
Bezoekers worden verwend met koffie, broodmaaltijden en andere lekkernijen. 
Regelmatig wordt er een uitstapje georganiseerd naar b.v. een museum. Ik verheug me op de 
komende tijd. Met de feestdagen voor de deur wordt het er vast weer heel gezellig! 
Ik hoop nog lang werkzaam te zijn in het Odensehuis en zo op mijn manier iets te kunnen 
betekenen. 
 
Gerrie 

Bezoekers Uitgelicht: (Anoniem) 

Interview met mevr. A. (graag anoniem op verzoek van haar 

man) 

Deze keer een verslag van een gesprek die niet met naam in de 

nieuwsbrief wil, uiteraard wordt dit gerespecteerd. 

Mijn vraag naar wat haar het Odensehuis brengt antwoord zij, 

herkenning en gemeenschapszin. Via de casemanager is zij naar 

het Odensehuis verwezen, omdat hier de voortzetting van de mantelzorgbijeenkomsten werd 

georganiseerd. 

Wat is voor jou de betekenis van het Odensehuis? Ik haal er kracht uit en veel herkenning uit de 

verhalen van de anderen. Ook de partner (met vasculaire dementia) vindt herkenning bij de 

andere bezoekers met een vorm van dementie en dan wordt 1+1 = 3 volgens deze bezoekster. 

Mevr. A. blijkt de meeste moeite te hebben met de acceptatie, zij mist de gesprekken met haar 

man. Als het gesprek niet goed loopt maakt zij gebruik van het woord time out. Dit wordt door 

haar man gerespecteerd. Zij wil geen gelijk, maar constateert regelmatig dat haar man de situatie 

niet goed meer kan inschatten. De gedragsverandering is het grootste probleem, samen met 

onaangepast gedrag. Na een openhartoperatie zo’n 3 jaar geleden, werden de signalen steeds 

duidelijker. Bijvoorbeeld de deur van de auto open laten staan en dan weglopen, dingen kwijt zijn. 

Beschuldigingen over uitlenen en/of zoek maken van zijn spullen.  
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Haar man wilde eerst niet naar het Odensehuis. Als hij wel mee kwam, kostte dit altijd veel tijd en 

energie. Vandaag had zij haar bezoek aan het Odensehuis aangekondigd en bleek haar man 

spontaan ook mee te gaan. Langzaamaan lijkt hij eraan te wennen. In het begin had hij zelf het 

idee hier te goed voor te zijn, er waren te weinig mensen op zijn niveau. 

Dit echtpaar is al bijna 44 jaar bij elkaar en heeft altijd alles samengedaan. Hij had een eigen zaak 

en deden altijd alles samen. Er was sprake van evenwicht in de relatie en dat is nu verbroken. Hij 

zorgde voor de cultuur en zij voor de natuur. Ook hierdoor is dit gemis van haar maatje erg groot. 

Het is niet eerder benauwend geweest, maar nu is dat wel soms het geval. Mevrouw wordt 

gevolgd met zijn ogen, dit is verklaarbaar want dementie maakt iemand onzeker en de partner is 

dan vaak ook de veiligheid. Hierdoor voelt mevrouw zich soms domineren, wat zij eigenlijk niet wil, 

maar de situatie vraagt dit nu van haar. 

Mevrouw had vroeger veel humor en mocht graag lachen. Zij constateert dat er nu niet meer 

zoveel te lachen valt. Om deze reden overweegt zij een lachcursus te gaan volgen. Het zit hem 

vaak in kleine dingen, vroeger was het glas altijd halfvol en tegenwoordig gewoon halfleeg. Soms 

zit zij op de bodem van het glas, dit is vroeger nooit geweest. De toekomst ziet zij als een 

doodlopende weg. 

Aan het eind van deze bezoekdag aan het Odensehuis, bleek dat haar man het erg naar zijn zin 

heeft gehad vandaag. Hij benadrukte dit nogmaals bij ons afscheid. 

 

Vooruitblik nieuwe jaar 
Op 8 januari vieren we het nieuwe jaar met ‘live’ muziek van Marianne Groothand en haar band. U bent 
van harte uitgenodigd onder het genot van een drankje en hapje om op deze dag het nieuwe Odensejaar 
te starten.  
Eveneens 8 januari starten we met  een groep voor mantelzorgers die nog vrij nieuw of helemaal nieuw 
komen in het Odensehuis. In het vervolg is deze bijeenkomst iedere 2 vrijdag van de maand. De 
uitwisseling met elkaar zorgt voor grote steun, iedereen begrijpt waar je het over hebt. Met elkaar 
ontdekken we hoe er het beste met de diverse problemen kunnen omgaan en dat acceptatie een eerste 
stap is. Er wordt gestart om 10.30 met koffie. Partners of ouders kunnen worden opgevangen door ervaren 
vrijwilligers. Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinator via de contactgegevens op onze site of 
zie ook op de aanhef van deze nieuwsbrief. 
Woensdag 13 januari organiseert het Odensehuis Hoeksche Waard een informatieve avond onder de 
titel “Dementie, Uit zicht? of Uitzicht!” in de Vijf Schelpen, Laan van Westmolen 117, 3271 BJ in 
Mijnsheerenland.  Ontvangst vanaf 19 uur, start van de bijeenkomst 19.30 uur. Wij nodigen u van harte uit 
om deze avond bij te wonen. 
Janna Papma, hoofd van het onderzoekscentrum Alzheimer in Erasmus MC zal spreken over de medische 

en recente onderzoeken van dementie. 

Claudia Lemmens, coördinator development & voorlichting van de internationale Stichting Alzheimer 

onderzoek zal praten over de sociaal maatschappelijke kanten van dementie. 

Na de pauze zal Jan Bouma u kort iets vertellen over het Odensehuis in de Hoeksche Waard en via enkele 

foto’s ook een beeld geven en is er gelegenheid voor vragen. 

Juli 2016 hopen we ons tweejarig bestaan te vieren en naar alle waarschijnlijkheid vanaf  maart 3 dagen 
open te gaan. Als de vrijdag doorgaat in dit tempo met de opbouw van bezoekers, dan is dat ook een 
logische vervolgstap.  
Voor verdere en actuele informatie over onze agenda kunt u te allen tijde terecht via deze link naar onze 
internet site http://odensehuishw.nl/index.php/agenda. 

 

http://odensehuishw.nl/index.php/agenda
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In memoriam 
 

Gerrit van der Zalm geboren op 27-4-1925, overleden op 21-11-2015 

Gerrit kwam samen met zijn vrouw Edith in augustus 2014 voor het eerst naar het Odensehuis. 

Gerrit voelde zich op zijn gemak hier, maar had het minder naar zijn zin, als Edith bij de 

mantelzorggroep was ’s morgens. Hij genoot ervan in een boek met interessante platen te kijken 

en zwaaide mij regelmatig lief toe. Toen de dagopvang in beeld kwam en Gerrit daar voor het eerst 

naar toe was geweest, was hij boos. Hij was immers naar het verkeerde Odensehuis gebracht. Dit 

gaf wel aan hoezeer hij ook genoot van zijn aanwezigheid bij ons. 

Wij denken met warme gevoelens aan hem terug. 

 
 


