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Deze krant is voor dementerenden, buren, winkeliers en een ieder die met de medemens 

rekening houdt.
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fotografie Josien Wallast
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WAAR bLIJFT DE WINTER?

begin januari was het 14 graden. Dat is erg warm 
voor de tijd van het jaar. De sneeuwklokjes                       
staan al in bloei. 
In januari 1963 was het -21 graden, een stukje kouder! 
maar de winter kan nog komen. Ook vorig jaar werd 
het later in januari pas koud, hoe zou het dit jaar 
verlopen?

Het alledaagse betaalbaar
Het bijzondere bereikbaar
Albert Heijn 
Stadionweg 159 
Amsterdam

Cordaan biedt ondersteuning aan mensen, van jong tot 
oud. Aan mensen die aangewezen zijn op verzorging en 
verpleging, aan mensen met een verstandelijke beperking 
en aan mensen met chronische psychische problemen. 
Zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blij-
ven. Liefst thuis, in hun eigen omgeving. Of, als dat niet 
kan, in een zorgomgeving waar mensen zich veilig voelen.

Als je geinteresseerd bent in ons 
werk, bezoek dan www.cordaan.nl

EEN ROZE PAD

Om de weg tussen het OdenseHuis en de Albert Heijn te 
vinden is elke kruising gemarkeerd met een roze teken. De 
route is door een rustige zijstraat, waardoor je veilig naar de 
Albert Heijn en terug kunt lopen. Een roze bankje op het 
midden van de route wordt een rustpunt.

Julia Vrager

Plak deze poster voor
uw raam en inspireer

de buurt!

ADVERTENTIES

HET WEER
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Mensen met dementie worden snel vergeten, om ze betrokken te laten 
blijven bij de samenleving hebben we een krant gemaakt. Zodat ook 
zij weten wat er in hun omgeving gebeurt en zij beter hun weg kunnen 
vinden. Voor ons was het ook een zoektocht hoe we dit moesten 
doen, door middel van duidelijk gekleurde kaders, dik gedrukte 
woorden, simpele titels leiden we ze door deze krant. Hopelijk komen 
herinneringen van vroeger terug, en leidt deze krant tot gespreksstof, 
en een duidelijkere toekomst.

Mees van Rijckevorsel

REDACTIE

ADVERTENTIE

2. Advertenties, rietveld project

3. Inhoudsopgave, editorial,                 
    het weer, advertentie

4. Rietveld project, voetbal, 
    festival 

5. Kunst agenda, Rietveld project,  
    advertentie, de buurthovenier

6. Advertentie odensehuis, 
     advertentie rietveld                             
     inter- architecture department,   
     rietveldproject

7.  Rietveldprojecten,  advertentie, 
     uitnodiging

8. Afsluiting, strip, colofon

EEN MELODIE

Het is een compositie van geluid dat je doet denken aan een moment in ons leven. 
Mijn research gaat over het aanwakkeren en herinneren van iemands jeugd door 
middel van een melodie. En aan de andere kant het heropbouwen van een routine, 
het op tijd hebben van een maaltijd.

Jeanne d’Arc Umubano

INHOUDS
OPGAVE

ONZE IDEEëN OVER EEN DEMENTIEVRIENDELIJKE bUURT 
In de Gedachtenkamer wisselen wij gedachten uit over wat je fijn vind in je buurt, wat er goed gaat en wat je mist.
Heel belangrijk zijn veiligheid en rust, tolerantie en contact, buurtinitiatief en behulpzaamheid.
Henk vertelt het verhaal hoe het eraan toe gaat in zijn straat.

“Ik ben heel tevreden over mijn straat. Ik werk aan de boomtuinen en ben de waterdrager. 
Anderen beginnen dat nu ook te doen.
In de winter ga ik sneeuwruimen, ik begin alleen maar al snel zie je er meer. 
Daarna is de hele straat sneeuwvrij en we raken aan de praat.
Het leuke is dat het me complimentjes oplevert waar ik vrolijk van word. 
De straat is weer veilig en rustig en dat ik wel eens iets vergeet ‘so what’, daar doet niemand moeilijk over. 
Het is mooi om te zien dat mensen behulpzaam zijn en er ook nog plezier aan beleven.”

Trees Moons en de gedachtenkamer.
De Gedachtenkamer is onderdeel van het Odensehuis. 
De deelnemers discussiëren, filosoferen en bespreken allerlei thema’s met elkaar. 

Marathonweg 1-3-5
1076 SW Amsterdam
020-3703731
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Een bekend geluid dat de weg leidt. 
Verandert het geluid van richting: links of 
rechts, dan wordt de aandacht op deze kant 
gevestigd. Tegelijkertijd geeft het de persoon 
op straat een fijn gevoel omdat het een 
geluid is waar iedereen van kan genieten.

Anastasija Pandilovska

tram halte

Odensehuis

LUISTER EN VOLG HET bEKENDE

Zaterdag 5 april van 13:00 tot 
17:00 uur is er een festival in 
het Odensehuis! Muziek, theater, 
dans en spel ter lering en vermaak!

De directe omgeving van het 
Odensehuis komt kennis maken 
en samen met de vaste bezoekers 
zullen ze een fantastische dag 
beleven!

Ook zullen studenten van de 
Gerrit Rietveld Academie hier 
hun eigen Odensehuis-project 
presenteren aan het publiek.

Thijs Verster

DE-MENS-ZIE FESTIVAL
’dementie is meer dan vergeten’

VOETBAL

1.  AJAX

2.  VITESSE

3.  FC TWENTE

4.  FEYENOORD

5.  SC HEERENVEEN

6.  FC GRONINGEN

7.  AZ

8.  PSV

9.  FC UTRECHT

10. GO AHEAD EAGLES

11. PEC ZWOLLE

12. NAC bREDA

13. HERACLES

14. SC CAMbUUR

15. RKC WAALWIJK

16. RODA JC

17. NEC

18. ADO DEN HAAG
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AANDACHT VOOR UW bUURTHOVENIER.

Voor het laatst hebben we he tuintje van het Odensehuis weer 
opgeknapt. Omdat het voorjaar weer bijna gaat beginnen.  
Maar laat je niet afschrikken door die knaloranje jassen. De 
buurthovenieren zorgen voor een veilige, schone en complete  
buurt. Als er ook maar iets is helpen ze maar al te graag! 

KUNST AGENDA
GEUR

Een object dat perfect in je hand past, geeft het gevoel dat 
iemand je hand vasthoudt en begeleid je doormiddel van 
geuren naar de plaatsen waar je heen wilt. Zo zal een vers 
gebakken brood geur je bijvoorbeeld naar de bakker leiden.

Merel bernhardt

        

ADVERTENTIE

STEDELIJK MUSEUM:  Marcel Wanders / Pinned up
                                               1 februari / 15 juni 2014

CObRA MUSEUM:         Metahaven selected projects
                                               17 januari / 16 maart 2014
   
CONCERTGEbOUW:     Reinbert de Leeuw /            
                                                verjaardag met nieuw werk
                                                zaterdag 1 februari
                                                14:15 - 16:35
                                                 vanaf € 30 

FOAM:                                  William Klein retrospective
                                                20 december / 12 maart 2014

                                                         

MET DEMENTIE  WELKOM IN HET STEDELIJK MUSEUM.

HET STEDELIJK MUSEUM GEEFT RONDLEIDINGEN VOOR 
MENSEN MET DEMENTIE EN HUN MANTELZORGERS. IN 
JE EIGEN TEMPO WORDEN KUNSTWERKEN bEKEKEN 
EN MET ELKAAR bESPORKEN.
DE RONDLEIDING HEET ONVERGETELIJK STEDELIJK. 

IEDERE EERSTE MAANDAG VAN DE MAAND.

14.30- 16.00    

 € 7,50  KOSTEN RONDLEIDING
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Hygiëastraat	  4	  
(tussen	  Olympiaplein	  58	  en	  60)	  

1076	  RM	  Amsterdam	  
www.odensehuis.nl	  

	  
Telefoon:	  020-‐3374244	  

coördinator	  Bep	  Van	  Oostrom	  

Stichting	  Odensehuis	  

Het	  Odensehuis	  geeft	  mensen	  
met	  dementie	  en	  hun	  naasten	  
een	  plek	  en	  een	  stem	  

Robert:	  “Mijn	  pannetje	  is	  lek.”	  

Mensen	  met	  (beginnende)	  dementie	  zijn	  de	  hele	  dag	  van	  
harte	  welkom	  in	  het	  Odensehuis	  in	  Amsterdam.	  Alleen	  
of	  samen	  met	  hun	  partner,	  familie	  of	  vrienden.	  Het	  
Odensehuis	  laat	  zien	  dat	  mensen	  met	  dementie	  er	  

gewoon	  bijhoren.	  

Het	  Odensehuis	  is	  zowel	  ontmoetings-‐	  als	  
informatiecentrum.	  Wij	  geven	  onze	  antwoorden	  op	  
vragen	  die	  lotgenoten	  bezig	  houden.	  Wij	  geven	  

informatie	  aan	  professionals	  over	  onze	  mogelijkheden	  
en	  onze	  behoeften.	  Wij	  organiseren	  onze	  eigen	  

activiteiten.	  	  

 

Praktische	  vragen	  

Niets	  moet,	  veel	  kan	  

O
de
ns
eh
ui
s	  

Eigen	  regie	  

fotografie	  josien	  wallast	  	  jwallast@telfort.nl 

	  Wij	  vinden	  samen	  de	  wegen	  om	  deel	  te	  
blijven	  nemen	  aan	  de	  samenleving.	  

Openingstijden	  	  
Maandag	  van	  13.oo	  tot	  17.00	  uur	  
Dinsdag	  t/m	  vrijdag	  van	  09.30	  tot	  16.30	  uur	  

Het	  Odensehuis	  concept	  is	  
geïnspireerd	  op	  een	  inloophuis	  in	  
de	  Deense	  stad	  Odense	  

In	  samenwerking	  met	  partners	  zijn	  er	  
regelmatig	  lezingen	  en	  korte	  cursussen	  voor	  	  

mantelzorgers	  en	  vrijwilligers.	  

Het	  Odensehuis	  biedt	  mensen	  met	  dementie,	  
mantelzorgers,	  vrijwilligers	  en	  buurtbewoners	  
mogelijkheden	  om	  hun	  talenten	  in	  te	  zetten	  
en	  duurzame	  projecten	  te	  ontwikkelen.	  

Participatie	  

 ZACHTE VLOER
Stel je voor dat je met gesloten ogen naar de zee 
toeloopt. Je voelt het zand onder je schoenen en je 
hoort de golven klotsen. Ik ontwerp een vloer waar 
je dit gevoel kunt ervaren. Het voelt aangenaam en 
zacht, zoals op het strand.

Stefan Voets

ADVERTENTIE

                    
                      ADVERTENTIE
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LIJNEN TEKENEN OP STRAAT
Een project over de routes die je afl egt als je buiten       
wandelt. Met een groepje maken we ons eigen stoepkrijt in 
onze lievelingskleur. Daarna gaan we buiten wandelen.We 
lopen over straat en trekken een apparaat voort met wielen. 
Dat apparaat tekent een lijn op de straat met het stoepkrijt 
dat we zelf hebben gemaakt. We tekenen op deze manier 
de route die we hebben afgelegd. Zo kan je van elkaar zien 
wat iemands route is. Iedereen herkent zijn eigen stoepkrijt 
omdat het hun lievelingskleur is.

Marinus de beer

 STEMPELKUNST
Mensen met dementie moeten gemakkelijk hun weg kunnen vinden door de 
stad. Kunst kan een manier zijn hun de weg te wijzen, maar ook om hun buren te 
onderrichten. De wandelstok werkt als een grote stempel die sporen op de route 
achterlaat. De afb eelding van de stempel is een kunstwerk gemaakt tijdens een 
workshop in het Odensehuis.

Laura Dima  Marathonweg 17 HS
  1076 SX Amsterdam
  020-3378732/ 06-18676466

SLEUTELbEGRIPPEN

Masha Soetekouw

ADVERTENTIE

De levenstrap zoals je jezelf ontwikkeld bouw je jezelf ook weer af. 
Een spiegeling trap op, trap af. Als je kijkt naar de dingen die je helpen 

de trap op te komen zou je kunnen spiegelen. Zo ben ik gaan kijken 
naar kinderspeelgoed. De blokkendoos met precies passende blokken. 

Door de vorm kun je zien welk blok waar hoort. 
Dit wil ik toepassen op sleutels, zien welke sleutel waar hoort. 

Met langere zelfstandigheid tot gevolg. 
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Eindredactie: Mees van Rijckevorsel, student inter-architecture, Gerrit Rietveld Academie, Henri Snel, architect, onderzoeker 
‘Alzheimer en Architectuur’ en hoofd inter-architecture, Gerrit Rietveld Academie, Jeroen Wilhelmus (adviseur publiciteit, 
Odensehuis), Corline van Es
Correspondenten
Nina Janssen, Robert, Leo, Pieter, Nita Bergisch, Barry Sap, Shannon Peek, Bep van Oostrom, Paulien Luimes, 
Katrien Mulder, Karin Simon, Laura, Leen, Anneke, Henk, Trees, Klaas, Leon, Josien Wallast, Riet van Wees (Olympisch Kwartier)
Vormgeving
Mees van Rijckevorsel, student inter-architecture, Gerrit Rietveld Academie
André Chapatte, student VAV, Gerrit Rietveld Academie
De Krant is een initiatief van
Het Odensenhuis, Afdeling inter-architecture / Gerrit Rietveld Academie, Stadsdeel Zuid Voor Elkaar 
“De Krant” wil graag bedanken
Alle deelnemende participanten, vrijwilligers en coordinatoren van het Odensehuis, alle deelnemende studenten van de afdeling inter-
architecture van de Gerrit Rietveld Academie, alle gastredacteuren, alle adverteerders (Het Odensehuis, inter-architecture  / Rietveld 
Academie, Albert Heijn, Groente- en Fruitspecialist Jan Leegwater, Marathon Kleermaker, Restaurant Marathonweg), Cordaan, 
Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid, en specifiek Paulien Luimes, Sidney Cruickshank, Barry Sap en Richard Schimmelpenninck, 
Linda Ruiter (Olympisch Kwartier), Wil de Ruijter (Welkom)
Oplagen en drukker
2000 exemplaren door drukkerij Rodi, Broek op Langedijk

COLOFON

Herinnert 
U zich nog   

alles?


