Nieuwsbrief september 2017

Beste lezer,
We kijken in deze nieuwsbrief terug op alle mooie dingen die we bereikt hebben. We zijn nog
niet waar we zijn willen: een dagelijkse ontmoetings-, informatie- en activiteitenplek voor en van
mensen met geheugenverlies, beginnende dementie en hun naasten én een
dementievriendelijke stad Utrecht.
Nog niet alle ruim 3.000 thuiswonende mensen met dementie in de stad Utrecht en hun
naasten weten van het bestaan van Odensehuis Andante. Ook willen we een ontmoetingsplek
zijn voor professionals en vrijwilligers in de zorg en het welzijn rond mensen met dementie
zodat deze nog beter geïnformeerd worden en dat kennis uitwisseling plaats kan vinden.
Daar gaan wij de komende tijd weer hard aan werken en wij hopen dat samen met u te mogen
doen!
Tenslotte wil ik u uitnodigen voor onze Buurtborrel ter gelegenheid van de internationale
Alzheimer Dag 2017, op donderdag 21 september om 17.00 uur in café-restaurant Buurten
in Oost, Burgemeester Reigerstraat 61, 3581 KM Utrecht.
Graag tot ziens in het Odensehuis Andante!
Frans Lischer, voorzitter Bestuur Odensehuis Andante

Feestelijke opening
Boodschappenroute
van Odensehuis
Andante naar de
Burgemeester
Reigerstraat
Op 12 september heeft Maarten van
Ooijen (Gemeenteraadslid / Fractievoorzitter ChristenUnie Utrecht) met ons de
boodschappenroute feestelijk geopend De route leidt de deelnemers van het Odensehuis
Andante naar het winkelgebied in de Burgermeester Reigerstraat. Behalve dat de route mensen
ondersteunt bij het doen van hun dagelijkse boodschappen, zorgt het ervoor dat mensen meer
buiten komen en in contact blijven met …
Meer lezen.

Vernieuwde
website
Odensehuis
Andante
Met de opening van de
Boodschappenroute hebben we ook
onze website vernieuwd. Reden om de website te vernieuwen waren een rustigere lay-out en
een extra mogelijkheid om per doelgroep informatie te vinden: als je zelf beginnende dementie
hebt, als mantelzorger, vrijwilliger of als buurtbewoner of lokale ondernemer.
Meer lezen.

Odensehuis Andante bezoekt
basisschool De Odyssee
Op vrijdagmiddag 15 september zijn Aart, Piet, Ina, Karin, en Jeroen
samen met Hendra Versteegde op bezoek geweest in groep 4 van
basisschool De Odyssee aan de Homeruslaan. We zijn met kleine
groepjes leerlingen samen gaan tekenen. Het thema werd bedacht
naar aanleiding van een mooi verhaal dat Hendra voorlas, over een
olifant en een krokodil. Eerst gingen we met …
Meer lezen.

Bezoek Japanse
delegatie uit Kyoto
Op donderdagmiddag 31 augustus
ontvingen wij 14 delegatieleden van
het Provinciaal Bestuur uit Kyoto. Zij
werden begeleid door mevrouw
Yamada, tevens tolk.
Meer lezen.

De fiets van Piet:
bewegingsadvies
op maat
Piet kwam ik vorige week voor het
eerst tegen in Odensehuis Andante.
Hij heeft een gezellige babbel, goede
verhalen en een kritische blik: "Iedere
arts of specialist heeft een ander idee
over wat goed voor mij is." Dus ik was
gewaarschuwd voordat ik mijn
bewegingsadvies zou geven! We
dronken koffie met deelnemers en
begeleiders, en eerst besef je niet wie …

Lees het hele verhaal van bewegingscoach Franklin van Doesburg.

Coördinatoren van
Odensehuis Andante:
Karin en Jeroen
Begin dit jaar hebben twee nieuwe coördinatoren
het stokje overgenomen van Lia Kemerink: Karin
Meijer en Jeroen Wilhelmus. Lia Kemerink blijft
bij het Odensehuis betrokken.
Lees meer over Karin en Jeroen.

Odensehuis
Andante viert haar
eerste jaar met
levendige middag
Op vrijdag 17 maart vierde
Odensehuis Andante haar éénjarig
bestaan. Het werd een drukbezochte
en levendige middag, met muziek,
kunst, theater, en discussie over de betekenis van het Odensehuis in Utrecht.
Meer lezen.

