
16 april 2020 

Het Odensehuis Thuis 
Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus is het Odensehuis niet open voor 
deelnemers totdat de landelijke maatregelen het weer toelaten. Wij houden daarom op 
een andere manier contact met deelnemers en andere betrokkenen. We bieden een aantal 
mogelijkheden aan en kijken voortdurend wat er verder nog kan en waar behoefte aan is. 
Op dit moment bieden we het volgende:  
 
 Bereikbaar blijven via   

E: post@odensehuisgelderland.nl 
 T: 0317 358711 of 06 43890432 
 Heb je vragen, wil je even praten, heb je een idee of wil je gebruik maken van één 

van onderstaande mogelijkheden, neem gerust contact op. 
 

Telefonisch contact 
Medewerkers van het Odensehuis hebben regelmatig telefonisch contact met alle 
deelnemers en mantelzorgers. 

 
Huisbezoek/ wandeling 
 Mensen die alleen wonen of daar een verzoek voor doen krijgen een bezoekje, 
worden opgehaald voor een wandeling of krijgen een extra telefoontje.  

 

 Telefoonnummers uitwisselen 
 Lijkt het je leuk iemand die je kent van het Odensehuis te bellen en/ of een 
telefooncirkel te maken, neem contact met ons op voor telefoonnummers. Wil je op 
een telefoonlijst met deelnemers zodat je elkaar kan bellen, laat het ons weten. 

 
iPads uitlenen en beeldbellen  
 We hebben van de bibliotheek in Wageningen een aantal iPads in bruikleen 
gekregen. Als deelnemer kun je die van ons lenen en met hulp van ons of van 
anderen mee gaan werken. Je kunt zo uitproberen of beeldbellen, een video kijken of 
een website bezoeken iets voor jou is.  

 Wij gaan bij een aantal mensen beeldbellen introduceren en hen daarmee helpen. 
 

 Infobrief eens in de twee weken 
 Eens in de twee weken sturen we deze infobrief met informatie over wat we als 
Odensehuis Thuis doen, ideeën en tips om thuis het contact met de buitenwereld te 
houden en actief te blijven en verhalen van andere deelnemers.  
 Activiteiten online 
 We starten binnenkort met het online aanbieden van activiteiten uit ons programma. 
Je kunt dan thuis meedoen met deze onderdelen uit ons normale programma. 

 
 Lenen spellen en boeken 
 Wij hebben bij het Odensehuis (gezelschaps-)spellen en boeken die jullie kunnen 
lenen. Er is een lijst beschikbaar met alles wat wij hebben. Vraag die gerust op.  
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Fotoboek 5 jaar Odensehuis beschikbaar 
Eind 2017 vierden we ons 5 jarig jubileumprogramma en is er een fotoboek gemaakt. 
Veel deelnemers kijken graag in dit boek met herkenbare situaties en mensen. Bekijk 
het online fotoboek door op link te klikken. fotoboek 5 jaar Odensehuis 

 

 Koffie bij het Odensehuis  
 Soms kan het fijn zijn even in een andere omgeving te zijn. Je bent welkom in het 
Odensehuis. Wij zetten graag de koffie voor je klaar en blijven op gepaste afstand. 
Goed te combineren met een wandelingetje en een manier om de band te houden 
met het Odensehuis. Wel van tevoren graag even bellen om een tijd af te spreken.  

 

Tips voor thuis 
Wij hebben tops voor thuis-activiteiten op een rijtje gezet en in een document gezet. 
Dit document kunt u downloaden van onze website onder het kopje Odensehuis 
Thuis. Dit wordt regelmatig bijgewerkt. 

 

https://e.albelli.nl/1/4/60/1/40nenW1xZQDHfH1Wn8y92JsPJeAC0sDqTWi6xvowfShFruuCJ7v4taxxZj4qNQjp_dMxyPFJ_3720tHTcGcH8Znd6kwq1YfHhMzIDYdSqZ-gAimLetCSeo4dyrx06xexcPFzJVeNRR5YdpCvdSf_sUomfI5ZkG59RJFvt8FI9FeH3sS8GeCKSoEkTo018FNc
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