
                           Odensehuis De Inloop
  

Voor mensen met geheugenverlies of lichte dementie
Odensehuis De Inloop is een ontmoetingsplek voor mensen met geheugenverlies 
of lichte dementie, én hun naasten. Het is een plek om elkaar te ontmoeten en 
samen activiteiten te ondernemen. Er is geen vast programma. De activiteiten be-
denken de bezoekers vooral zelf. Daarvoor krijgen ze alle ruimte, of het nou gaat 
om creatieve activiteiten (muziek, zingen, tekenen, schilderen), boodschappen 
doen, geheugentraining, bezoek in de stad of gewoon een praatje maken. Met de 
hulp van toegewijde vrijwilligers maken we dat mogelijk.

Voor wie?
Odensehuis De Inloop is geen zorgvoorziening of 
dagbesteding. Je hebt ook geen indicatie nodig. 
Iedereen is welkom: mensen met geheugenverlies 
of lichte dementie, hun partners, familie, vrienden 
of kennissen. Maar ook buurtbewoners die de 
gezelligheid opzoeken. De toegang is gratis. Als 
het vervoer een probleem is, dan lossen we dat 
samen op.

Locatie en tijden
In november 2015 zijn we gestart op een tijdelijke 
locatie: De Martinet. Vanaf 29 februari 2016 is het Odensehuis Zutphen gevestigd 
in de voormalige Mariaschool aan de Tengnagelshoek 6. Dat is in het centrum van 
Zutphen, naast woonzorgcentrum St. Elisabeth. De openingstijden zijn:

• Maandagmiddag van 13.00-16.00u
• Donderdagochtend van 10.00 tot 13.00u (inclusief een gezamenlijke lunch)

Voor bezoekers zijn er achter het gebouw voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

www.odensehuiszutphen.nl

Odensehuis
Het Odensehuis is inmiddels een begrip. In Nederland 
zijn nu acht Odensehuizen, onder andere in Amster-
dam, Groningen, Wageningen, Vlissingen en Utrecht. 
Ze werken allemaal vanuit dezelfde gedachte: 
Mensen met geheugenverlies of beginnende dementie 
kunnen gewoon nog heel veel. Het Odensehuis geeft 
hen de ruimte om te doen wat ze kunnen en willen. De 
mens en zijn leven staat centraal, niet de ziekte en de 
zorg. Zo wil het Odensehuis een tweede thuis zijn.
Odensehuizen hebben een open houding. Mensen mee 
laten doen in de samenleving, daar gaat het om. Daar-
om is ook iedereen welkom in het Odensehuis. Wat er 
gebeurt binnen de veilige muren van het Odensehuis mag zo veel mogelijk lijken 
op wat er buiten gebeurt. Het allereerste Odensehuis startte in 2009 in Amsterdam 
(www.odensehuis.nl).  

Stadsonderneming Zutphen
Odensehuis De Inloop is een initiatief van de Stadsonderneming Zutphen, een 
onafhankelijke stichting die maatschappelijke activiteiten organiseert en mensen 
ondersteunt die zelf initiatieven nemen. Steeds met als doel dat mensen zo veel 
mogelijk zélf en met elkaar doen. Zo werken we aan meer gemeenschapszin. 

Informatie en contact
Kijk op www.odensehuiszutphen.nl voor meer informatie. Daar staan ook fi lmpjes 
die een goed beeld geven van wat het Odensehuis is. Voor nadere informatie en 
vragen zijn we bereikbaar via:
- e-mail:    info@stadsondernemingzutphen.nl
- telefoon: 06 414 435 60 (Lex Hemelaar)

 

www.odensehuiszutphen.nl


