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ODENSEHUIS ROOSENDAAL, HIER KUN JE JEZELF ZIJN. 
EEN LAAGDREMPELIG INLOOPHUIS VOOR MENSEN MET GEHEUGENPROBLEMEN EN/OF DEMENTIE EN HUN 

NAASTEN 

INHOUD 

Nadat iemand de diagnose dementie heeft gekregen, zien we dat de wereld van deze mensen in elkaar 

stort. Ze hebben vaak veel vragen en zorgen, maar er zijn nauwelijks plekken waar ze terecht kunnen. 

Voor deze mensen en hun familie, vrienden en kennissen is het Odensehuis Roosendaal bedoeld: een 

laagdrempelig inloophuis waar je welkom bent en” Waar je jezelf kunt zijn”. Het Odensehuis Roosendaal 

voorziet in een informatiebehoefte, aan contact met lotgenoten en hulp bij het leren omgaan met de 

diagnose dementie. Daarnaast is het ook een plek waar je actief deel kunt uitmaken van de 

samenleving. Mensen bepalen het programma of dat nu gaat om de krant te lezen, een kopje koffie 

drinken en met lotgenoten activiteiten organiseren die bij hen passen en die ze leuk vinden. Denk aan 

wandelen, deelnemen aan een gespreksgroep, op zoek naar vrijwilligerswerk onder begeleiding, helpen 

bij de verzorging van dieren, koken, spelletjes doen enz.                                                                   

Zo worden er ook maandelijks uitstapjes georganiseerd die ontstaan uit gesprekken met elkaar.                       

Er is geen indicatie of verwijsbrief nodig. 

BRON                                                                                                                                                 

Marga Koster en Ida Verbiest, initiatiefnemers die in hun werk te maken hebben met de zorg voor 

mensen met dementie 

INFORMATIE EN MATERIAAL 

▪ Het Odensehuis is te bezoeken op: Iedere maandag van 13.30 tot 16.30 uur: locatie 

kinderboerderij Minnebeek, Ambrozijnberg 202 te Roosendaal en iedere dinsdag tot en met 

vrijdag van 09.30 tot 16.00 uur: locatie wijkhuis De Wieken, Gezellelaan 45, 4707 CC  te 

Roosendaal.                                                                                   

▪ Het Odensehuis is aangesloten bij het Landelijk Platform Odensehuizen Nederland. 

▪ De coördinatoren zijn bereikbaar via: odensehuisroosendaal@zorgeloosleven.nl    

▪ Website: https://www.zorgeloosleven.nl/odensehuis-roosendaal 

▪ Contactgegevens: 

Marga Koster, 06 - 13 17 53 76, marga@zorgeloosleven.nl 

Ida Verbiest, 06 -30 10 25 52, ida@zorgeloosleven.nl  

DATUM 

1 juni 2018 
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