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Nieuwe voorzitter Stichting Odensehuis Hoeksche Waard 

Henk van Etten (69) uit Westmaas heeft het voorzitterschap van de Stichting Odensehuis Hoeksche Waard
overgenomen van Gee Rooimans (75) uit Maasdam.  
Van Etten heeft enige tijd meegedraaid in het bestuur en de problematiek leren kennen. Hij is aangestoken door
het succes van het Odensehuis en ziet dat de werkwijze succesvol is. Als voorzitter springt hij op een rijdende
trein: ,,Maar wel in een periode waar de ziekte dementie steeds grotere aantallen mensen treft, vooral in de
Hoeksche Waard.’’ 
Met Gee Rooimans, eerste voorzitter van de Stichting en betrokken bij de oprichting ervan in 2014, constateert
Van Etten dat die enorme toename van het aantal ziektegevallen een behoorlijke bestuurlijke uitdaging is.
Uitgangspunt van het Odensehuis is dat de bezoekers zelf bepalen wat er moet gebeuren op basis van hun
behoeften en vragen. 
Van Etten, oud-wethouder van de voormalige gemeente Binnenmaas: ,,Dat is wel bijzonder. Meestal bepaalt een
bestuur hoe iets gaat. Ik vind het bijzonder en motiverend zoals dat hier gaat, maar het vraagt ook wel wat van
een bestuur, want dat moet de natuurlijke behoefte onderdrukken om te zorgen voor aanbod. Het is een heel
andere manier van denken.’’ 
Voor Rooimans was dat uitgaan van de kracht en de creativiteit van de mensen zelf een enorme stimulans om de
bestuurlijke kar te trekken. Van Etten is het met hem eens dat het belangrijk is om mensen de gelegenheid te
bieden zelf vorm te geven aan een inloophuis, en elkaar te helpen bij het door maken van hun ziekteproces. 
,,Toen aan mij werd gevraagd om Gee op te volgen, heb ik ja gezegd omdat ik mijn steentje wil bijdragen. Ik heb
veel bewondering voor wat er de afgelopen jaren is bereikt. Nut en noodzaak van het Odensehuis zijn mij
duidelijk’’, aldus Van Etten. Hij wil daar een belangrijke waarneming aan toevoegen: ,,Het is ook zo belangrijk
voor de mantelzorgers. Ik ben dat zelf geweest en weet hoe belangrijk het is om te beseffen dat je er niet alleen
voor staat. Er is in het Odensehuis veel kennis en kunde gebundeld. Ook mantelzorgers ondervinden hier veel
steun en ontmoeten lotgenoten.’’ 

VANUIT HET BESTUUR
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Afscheid van bestuurslid Jan Cees Hage 
 
 
Bestuurslid Jan Cees Hage (79) uit Heinenoord heeft afscheid genomen. Zijn laatste officiële handeling was het in
ontvangst nemen van de cheque van Lokaal 2. Dit bedrag van 4500 euro is bestemd voor de aanschaf van een
serveerwagen, een parasol, en abonnement op een krant en de organisatie van een boottocht. 

Sinds februari 2013 toen de eerste vergaderingen werden gehouden in de aanloop naar de oprichting van de
Stichting Odensehuis Hoeksche Waard is Jan Cees Hage betrokken bij ons inloophuis. ,,Ik wilde een steentje
bijdragen. Dementie komt ook voor in mijn familie’’, vertelde hij. Hij is weliswaar weg als bestuurslid, maar blijft
op de achtergrond actief voor sponsoractiviteiten en eventueel op afroep. 
,,Ik blijf de boel in de gaten houden’’, belooft Jan Cees. Hij werd al in 2012 benaderd door scheidend voorzitter
Gee Rooimans, die samen met initiatiefnemer wijlen Jan Bouma een netwerk aan het opbouwen was. ,,Dat in het
bestuur drie oud-wethouders zaten, heeft misschien wel geholpen in die eerste periode. De statuten zijn op 23
juli 2013 gepasseerd bij de notaris, dat heb ik nog even opgezocht.’’ 
Van het begin aan de Jan Tooropstraat naar de verhuizing naar de Lindenhoeve en de uiteindelijke vestiging in
Boezem & Co, Hage heeft het meegemaakt en als bijzonder ervaren. ,,Wij gingen met zes mensen in twee auto’s
naar Amsterdam Zuid om te onderzoeken wat een Odensehuis nu eigenlijk was. Wij waren op slag gewonnen en
begonnen met onze wervende activiteiten in de Hoeksche Waard. 
,,Ik ben Rotarian en heb toen mensen uit Amsterdam aangemeld voor een lezing bij Rotaryclub Hoeksche Waard
Binnenmaas. Ik had één spreker aangemeld, maar er kwamen er zes. We hebben altijd veel steun ondervonden
van zorginstellingen en de politiek. Inmiddels staat het Odensehuis volgens mij als een huis.’’ 
Jan Cees Hage wil wel een kanttekening maken bij de financiering: ,,Wij zijn natuurlijk ontzettend blij met wat de
gemeente doet en met onze sponsoren, maar de zorgverzekeraars zouden wat mij betreft meer kunnen doen. 
Wij kunnen als Odensehuis niet aan preventie doen, maar met ons werk zorgen we er wel voor dat mensen langer
dan je zou mogen verwachten thuis kunnen functioneren.’’ 
Hij vertelt ook wat initiatiefnemer Jan Bouma, die resoluut kon optreden en precies wist wat hij wilde, ooit tegen
hem heeft gezegd in antwoord op een vraag over de financiering. Jan zei: ’Ik heb me nog nooit met centen bezig
gehouden. Als je iets per se wilt dan lukt het.’ Dat heeft indruk op me gemaakt.’’ 

Jan Cees Hage

VANUIT HET BESTUUR
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Mijn naam is Piet Bervoets. Sinds kort zit ik in het bestuur van de Stichting Odensehuis Hoeksche
Waard. Ik ben 68 jaar en met pensioen. Hierdoor heb ik gelegenheid mijn steentje bij te dragen aan
vrijwilligersorganisaties. 

Voor mijn pensioen was ik directeur van een samenwerkingsverband van waterschap en gemeenten
(SVHW), dat zich bezig hield met lokale belastingen en waardebepaling van onroerende zaken. Ik
heb dit altijd met veel plezier gedaan en ben op dit terrein nog steeds actief. Voor dit vakgebied
ontwikkel ik opleidingen en geef ik cursussen. 

Sinds enige maanden ben ik betrokken bij het opstarten van HipHelpt Hoeksche Waard. HipHelpt is
op dit moment in ongeveer 30 gemeenten actief. HipHelpt zorgt ervoor dat vrijwilligers snel en
eenvoudig in contact komen met kwetsbare mensen die hulp nodig hebben. 

Ik ben een geboren en getogen Hoeksche Waarder en woon, samen met mijn echtgenote Adri, met
veel genoegen in Mijnsheerenland. Wij hebben drie kinderen, die de Hoeksche Waard wat te rustig
vinden en in Rotterdam en Den Haag wonen. 

Mijn kennismaking met het Odensehuis beperkte zich in eerste aanleg tot het lezen van de
enthousiaste artikeltjes in Het Kompas. Na een oproep van Gee Rooimans voor bestuursleden, heb
ik me verdiept in het Odensehuis. Het is natuurlijk geweldig dat vrijwilligers, samen met enkele
beroepskrachten, zoveel kunnen betekenen voor mensen met geheugenverlies en beginnende
dementie. Een prachtig initiatief dat alle steun verdient. 
De doelstellingen van het Odensehuis spreken me zeer aan. Dat is naast het doorbreken van het
taboe op dementie bovenal het uitgangspunt om uit te gaan van eigen regie en kracht van de
bezoekers. Graag wil ik een bijdrage leveren aan het realiseren van deze doelstellingen. 

Vriendelijke groet,

Piet Bervoets

NIEUW BESTUURSLID

Meer informatie over HipHelpt:
www.hiphelpt.nl
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Verbinding is een belangrijk gegeven en zeker in deze tijd, waarin we zo verlangen naar nabijheid van de ander.
Toch is een zekere afstand in die verbinding óók heel fijn, omdat juist die afstand in de nabijheid ons iets
belangrijks te bieden heeft. 

Marinus van de Berg, geestelijk verzorger in de palliatieve zorg, noemt het de VVV-er zijn: De ‘veilige, vertrouwde
vreemde’. Soms voel ik mij ook zo, wanneer iemand zijn verhaal kwijt kan, kan zeggen wat hij of zij wil zeggen,
over rouw bij dementie, want dat is wat er speelt, afscheid nemen in kleine stukjes, van jezelf, van je partner, 
van je ouder … ik rouw van jou. 
Het is zo fijn dat iets gezegd kan worden bij deze VVV-er, over die pijn en dat verdriet, dat er naar je geluisterd
wordt en tegelijkertijd gekeken naar wat nog mogelijk is voor jou, voor jullie. 

Zo zijn alle medewerkers binnen het Odensehuis een beetje VVV-er, mensen die aandacht kunnen geven aan hun
medemens in het Odensehuis. 

Mooi werk! 

Hartelijke groet en tot ziens in het Odensehuis,
Deborah.

INLEIDING COÖRDINATOR
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Het Odensehuis op dinsdagochtend met een verrassing voor Ruud! 
 
Dinsdag de wekker op zeven uur om op tijd te zijn voor mijn vrijwilligers werk. Ik wil er eigenlijk
altijd om negen uur zijn, dus tempo maken. 
Dan op weg naar de Boezemsingel in Oud-Beijerland, met de op maandag gemaakte soep in de
auto. 
Als ik binnen stap dan zitten Gerrie en Ruud al samen met Deborah aan tafel in het gebouw Boezem
& Co. Ook als vrijwilliger word je in het Odensehuis met open armen ontvangen. Op dinsdag werkt
in de regel Deborah en het werk wordt onder het genot van een ‘bakkie pleur’ zoals ze in Rotterdam
zeggen, doorgenomen voordat de eerste bezoekers arriveren. 
Als de bezoekers komen,  komt er eerst koffie of thee met natuurlijk een lekker koekje op tafel. Later
in de ochtend wordt het klaverjas toernooi gestart. Anderen gaan kleuren of gewoon gezellig een
praatje maken.  
Afhankelijk van welke soep er op het menu staat, gaat de keukenbrigade aan de slag. In de
wintermaanden zijn bruinebonen- en erwtensoep de toppers.  
 
Op dinsdag 11 januari mag ik er een bijzonder leuke ochtend van maken. Ik ga Ruud verrassen. Ruud
ken ik al vanaf het moment dat Sjanie en ik binnen stapten bij het Odensehuis. Dat was toen nog in
de Jan Tooropstraat.  
 
Ruud zorgt voor de koek en zopie (alcoholvrij)! Hij is er gewoon altijd, ook toen Jolanda even wat
minder was. 
Maar nu komt het; De gemeente Hoeksche Waard heeft de vrijwilligers hoog in het vaandel staan en
er was een mooie actie gestart om eens een vrijwilliger in het zonnetje te  zetten.   
De gemeente deed dit door een dinerbon beschikbaar te stellen van een horecabedrijf naar keuze.
De gemeente steunt op deze wijze ook de plaatselijke horeca ondernemer in de moeilijke coronatijd. 
Voor mij was de keuze voor het horecabedrijf niet moeilijk, het Schippershuis in Numansdorp is een
dementie vriendelijk bedrijf met personeel met het hart op de goede plaats. Samen met Sjanie
bezoek ik het schippershuis graag voor, ja precies: koek en zopie.  

BELEVENISSEN VAN EEN MANTELZORGER

Ruud heb ik genomineerd als de vrijwilliger voor een
dinerbon en ik ben in de prijzen gevallen. Wat een mooie
blijk van waardering. 
Ruud was natuurlijk verrast en vindt het eigenlijk helemaal
niet nodig. Nu moet hij samen met Jolanda de bon een
keer ‘kapot’ gaan gooien in het verre Numansdorp, maar
ik weet dat hij het kan vinden! Afgelopen zomer
ontmoetten Sjanie en ik hem daar samen met Jolanda op
het terras. 
 
Ruud, je hebt het verdiend en doe ze de groeten in het
Schippershuis! Van Sjanie en Piet. 

Piet de Groot 
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SOEP MAKEN
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Ik ben Gerrie, ben geboren in 1950 in Rotterdam en woon sinds
1983 in Oud Beijerland. Ik heb 3 volwassen kinderen, een zoon en
twee dochters. Mijn dochters zijn een tweeling. 

Vanaf mijn twintigste doe ik al vrijwilligerswerk bij verschillende
organisaties, zoals bijvoorbeeld op school, bij de kerk en in de
wereldwinkel. Ik voel me heel betrokken bij de kerk en doe ook
vrijwilligerswerk bij de Open Hof Kerk. 

Sinds juli 2021 ben ik verbonden aan het Odensehuis voor
vrijwilligerswerk op de dinsdag. Ook hier beleef ik veel voldoening
en waardering in het werken met mensen, zeker bij deze doelgroep. 

Ik heb een positieve instelling en ben graag zorgzaam op een
praktische manier, d.m.v. een spelletje, een gesprek,
voorbereidingen doen voor de lunch enzovoort en hoop dit werk nog
lang te kunnen blijven doen. 

Vriendelijke groet,

Gerrie

KENNISMAKEN MET : 

Mijn naam is Nel van Dongen 
Ik ben geboren in Mijnsheerenland op de Greup. 
Sinds 2012 woon ik samen met mijn man Co in een appartement
waar vroeger Sabina (bejaardenhuis) gestaan heeft. 
Samen hebben wij 2 kinderen en 4 kleinkinderen waar we erg van
genieten. 
Ik hou van geurige bloemen en planten, van wandelen, fietsen,
reizen en lekker eten. 

Ik ben op donderdag in het Odensehuis waar ik met plezier een
praatje maak, een spelletje doe en koffie drink. 
Nieuwe mensen ontmoeten in een huis waar alles mag en niets
moet is heerlijk. 
Ik hoop nog lang in het Odensehuis te kunnen en mogen komen. 
  
Met vriendelijke groet. 
Nel  

NEL

GERRIE
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KENNISMAKEN MET : 

ANNEMIEK
Ik ben Annemiek en ben geboren in 1958 in Oud Beijerland. 
In mijn eerste huwelijk ben ik door het werk van mijn man 35 jaar
weggeweest uit Oud Beijerland. Toen ik terugkwam op het ‘oude honk’
ben ik hertrouwd met Rob en woon hier nu als sinds 2011. Ik heb een zoon
en een dochter. Van mijn zoon heb ik twee kleinzoons. Rob heeft ook vier
kleinkinderen, dus samen hebben we er al zes. 

Mijn werk bij C&A heb ik 28 jaar gedaan, maar heb dit helaas door
omstandigheden moeten stoppen. 
Ik ben heel blij met het vrijwilligerswerk wat ik nu kan doen in het
Odensehuis op de dinsdagmiddag. 
Eigenlijk vind ik alles leuk, van een fijn gesprek tot een wandelingetje of
koffie en thee schenken, maar spelletjes doen is toch wel het allerleukste. 
Ik hou ervan om positief te blijven denken. Dat is voor mij heel belangrijk. 

Vriendelijke groet,

Annemiek

KIEKJES
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Op woensdag 23 maart jl. Overhandigde wethouder Joanne Blaak in Boezem & Co
de eerste dementiewijzer van de Hoeksche Waard aan Riekie Jansen en Piet de
Groot. 

In de dementiewijzer is veel informatie verzameld, die u kunt gebruiken bij een
vermoeden van dementie bij uzelf, uw partner of een andere naaste. 

Alle organisaties in de Hoeksche Waard, die iets te maken hebben met dementie,
worden hierin genoemd en er staan tips in over ‘Hoe om te gaan met personen met
dementie’. 

De wijzer is ook online te zien op www.helpmijzorgen.nl/hoekschewaard onder de
knop ‘overige ondersteuning’. 

DEMENTIEWIJZER
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AANMOEDIGEN

Op 18 maart hield cbs Sabina van Egmond een sponsorloop om geld in te zamelen voor hulp aan de Oekraïne.
Onderstaande tekst is te lezen op de website van de school. 

De sponsorloop vond plaats rondom het terrein van kinderboerderij ‘De Boezemvriend’. Voor heel wat kinderen een
heerlijke sportieve uitdaging! Vooral als je sponsorbedrag per rondje werd uitgekeerd, was het de moeite waard om
nog een tandje bij te zetten. Het zweet stond op de voorhoofden. Bij de centrale stempelpost was het dringen
geblazen; later werden ook krullen of kruisjes op de stempelkaart gezet. Dat daarbij af en toe ‘per ongeluk’ twee
keer een hokje werd afgestreept mocht de pret zeker niet drukken…

Het hele artikel leest u op de website van de school: (https://sabvanegmond.csgdewaard.nl/nieuws/21735-cbs-
sabina-van-egmond-haalt-spectaculair-bedrag-op-voor-oekraine)

GEWOON GENIETEN
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In januari heeft een aantal personen uit Alblasserdam ons bezocht, om informatie te krijgen over
de opzet van ons Odensehuis. Zij zijn bezig met de oprichting van een Odensehuis in
Alblasserdam. Het bestuur heeft hen ontvangen en verteld over onze ervaringen. 

In mei krijgen wij bezoek uit Brielle, waar ook belangstelling bestaat om een Odensehuis op te
zetten. Het doet ons goed om te ervaren dat het aantal Odensehuizen in Nederland blijft groeien
en beantwoordt aan een bestaande behoefte van mensen met geheugenproblemen en
beginnende dementie (en hun partners), om met elkaar te delen over ervaringen, jezelf te kunnen
en mogen zijn in de samenleving in deze situatie en gezelligheid onder elkaar te vinden.  

ODENSEHUIZEN IN OPRICHTING 

Foto Hoeksche Waard Nieuws

KINDERBOERDERIJ

De mensen van het Odensehuis brengen regelmatig een bezoek aan de kinderboerderij. Dat is keer op keer genieten.
Nu de lente is aangebroken zijn er veel jonge dieren te zien op de kinderboerderij. Joshua van Lianne mocht gezellig
een keer mee.
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AFSCHEID FIORDANA

VALENTIJNSDAG EN EEN BEETJE MEER … 

Op 27 januari heeft onze ergotherapie-stagiaire Fiordana (Dana),
van Hogeschool Rotterdam afscheid genomen. Zij heeft ons op haar
afscheids-dag opnieuw verrast met haar zelfgemaakte glacé
pudding in mooie kleuren. 
Fiordana vertelde bij ons een fijne, bijzondere tijd te hebben gehad
en veel heeft geleerd, vooral van onze bezoekers. 

De volgende stage die zij gaat lopen wordt Rijndam, medisch
specialist in complexe revalidatie vraagstukken. 

Voor Valentijnsdag hebben een aantal bezoekers ervoor gekozen om een hart van brooddeeg te
beschilderen voor iemand die een speciaal plekje in hun hart heeft. 
Er werd druk geschilderd in allerlei bonte kleuren en sommigen voorzagen het hart van een tekst.  

Knuffels zijn uitgevonden 
Om mensen te laten weten 

Dat je van ze houdt 
Zonder ook maar iets 

Te hoeven zeggen 
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Op de eerste dag van de lente, 21 maart 2022 was er een lenteborrel voor het bestuur en de vrijwilligers. 
We hadden geluk, het zonnetje scheen zo heerlijk dat deze borrel buiten kon plaatsvinden. 

Stoelen, tafels, drankjes en hapjes waren buiten neergezet, zodat we heerlijk van elkaar onder de eerste
zonnestralen konden genieten onder het genot van een stukje hartige taart, alcoholvrij wijntje of vruchtensapje. 

Het voltallige bestuur, veel vrijwilligers en ook Deborah, Lianne en Gonnie waren aanwezig. 
 
Met dank aan Deborah en Lianne voor de voorbereiding en het organiseren. 
 
Anja 

LENTEBORREL
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LENTEBORREL
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Hoe muziek positief kan werken op mensen met dementie is lastig te onderzoeken.  Onderzoekers zien
wel dat hersengebieden die betrokken zijn bij muziek, relatief gespaard blijven bij de ziekte van
Alzheimer. Hierdoor kunnen mensen vaak nog herinneringen ophalen met behulp van bekende muziek. 
Dit is ook de reden dat wij in ons Odensehuis in de middag vaak naar muziek luisteren en soms ook
beelden daarbij betrekken met behulp van YouTube. We luisteren en kijken niet alleen, er komen ook
herinneringen boven, die bij de tijd van het muziekstuk horen en soms wordt er ook gedanst. Bij deze
activiteit hoort de (voor mij) mooie uitdrukking: “De kaart is niet het gebied”. Blijven kijken naar wat
(nog meer) mogelijk is voor onze doelgroep is belangrijk. 

We zijn dan ook bijzonder dankbaar dat wij als Odensehuis hiervoor de rijdende TV, met groot beeld,
van Welzijn mogen gebruiken. 

(https://www.alzheimer-nederland.nl/zoeken?keys=muziek)

MUZIEK DOET VEEL VOOR MENSEN MET DEMENTIE

TRIO ACKOORD & KOOKATELIER
Trio Ackoord komt ons een aantal keren per jaar
verblijden met hun muzikale talenten. Deze keer
luidden zij de lente in met: “Als de lente komt
dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam” en
liedjes uit verschillende landen, zoals Frankrijk,
Griekenland en Italië. 
We konden meezingen, bewegen en dansen.
Het was weer een heerlijk, muzikale start van de
dag.  
Door alle muziek en beweging kregen we ook
trek en dat kwam goed uit, want het Kookatelier
kwam ons weer verrassen met een overheerlijke
lunch: Kroketjes, gerookte zalm, kipfilet,
dungesneden ham, paté, allerlei soorten brood,
waaronder notenbrood en als dessert vers
gesneden fruit (kiwi, mandarijn, ananas, druiven
en appel), met vers gemaakte vruchtenyoghurt.  
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Lianne bracht een hele verzameling Friese spullen mee. Ze vertelde hierover.
Ook spraken we over de Friese winters. Lianne vertelde ons over haar geboorteland en wie wilde
genoot van warme chocolademelk, uiteraard met opgeklopte melk. 

De Elfstedentocht kwam voorbij, bevroren tenen en het nuttigen van koek en zopie op het ijs. En die
zopie is dan niet de glühwein of chocolademelk van tegenwoordig. Zopie komt namelijk van zoopje,
wat slokje of borreltje betekent en is een mengsel van bockbier en rum, aangevuld met eieren en
kaneel. 

Wie het interessant vindt: hier een paar websites met uitleg en een recept om zelf zopie te maken.
https://www.heelhollandbakt.nl/artikelen/koek-en-zopie-maak-je-zo/

Friese producten: beste drank en etenswaar Friesland - Mooi Friesland
https://mooifriesland.nl/friese-producten/

FRIESE LES VAN LIANNE
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9 MEI
LEZING DEMENTIE, INTIMITEIT EN SEKSUALITEIT

Frans Hoogeveen is GZ-psycholoog en specialist dementiezorg. Hij is hoofdredacteur van Denkbeeld, vakblad
over dementie. Frans heeft het boek ‘Intimiteit en seksualiteit bij dementie’ geschreven, wat gaat over mensen
met dementie en hun partners. Intimiteit en seksualiteit zijn menselijke basisbehoeften, die niet verdwijnen als
mensen ouder worden of dementie krijgen. Wanneer deze basisbehoeften niet worden vervuld kunnen mensen
ongelukkig worden en liggen eenzaamheid, depressie en gedragsproblemen op de loer. 
Frans komt op 9 mei a.s. om 19.30 uur hierover een lezing houden in ons Odensehuis. 
De lezing is voor mantelzorgers en medewerkers van het Odensehuis en de casemanagers van de Hoeksche
Waard. 
De nadruk van de avond ligt op het volgende:
-Hoe beïnvloedt dementie de relatie met mijn partner, ouder(s), goede vriend, goede buurman/vrouw en hoe kan
ik hiermee omgaan?
-Intimiteit is een werkelijke ontmoeting, een schouderklopje, een goed gesprek, (allebei) mogen zijn wie je bent,
gelijkwaardigheid enzovoort.
We komen dergelijke ontmoetingen ook tegen in het Odensehuis bij onze doelgroep.
Kortom, een passende interactieve lezing, die is voor iedereen die te maken heeft met mensen met dementie.
Samen kunnen we, ook door deze lezing, bijdragen aan een dementievriendelijker Hoeksche Waard.

Door het beperkte aantal beschikbare plaatsen, vragen wij u zich tijdig in te schrijven via
coordinator@odensehuishw.nl, met als onderwerp: Deelname lezing Frans Hoogeveen. 

https://franshoogeveen.com/2021/10/28/intimiteit-en-seksualiteit-bij-dementie-2/

VOOR IN DE AGENDA
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Foto: Franshoogeveen.com
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Op donderdag 12 en 19 mei gaan wij een kijkje nemen in het nieuwe Depot van het Boijmans van
Beuningen Museum. Het Odensehuis is op deze dagen gesloten.
Dit is het eerste Depot in Nederland wat voor publiek toegankelijk is. We vertrekken vanuit het
Odensehuis met een groep van 13 personen en zullen na de bezichtiging lunchen in het restaurant,
wat zich bevindt op het dak van dit bijzondere gebouw. 

Dit uitje wordt gesponsord door jeux de boules vereniging ‘De Beijerse Worp’.  

12 EN 19 MEI
EXCURSIE NIEUWE DEPOT VAN HET BOIJMANS

Foto's Ossip van Duivenbode 
Perskit Boijmans Van Beuningnen

Rooftop Boijmans
Van Beuningen

Kunstdepot Boijmans
Van Beuningen

Depot Boijmans Van Beuningen
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KIEKJES
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KIEKJES

CITATEN EN UITSPRAKEN

Als het kindje binnen komt, dan lacht heel het huisgezin. 
 
Bezoeker: ‘Is het nou vrijdag? Had ik dat nou maar vanochtend
geweten. Dan had ik gedacht: yes, ik mag weer'.  
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