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Odensehuiskamer Voorschoten
De Odensehuiskamer is een plek voor ontmoeting en informatie voor 
mensen met geheugenklachten en/of beginnende dementie en hun naasten. 
De Odensehuiskamer ondersteunt bij het omgaan met beginnende geheugen-
klachten en biedt perspectief mee te blijven doen in de samenleving.  

Een huiskamer waar iedereen 
aan bijdraagt
Meerdere dagen per week kun je terecht 

voor activiteiten, een kopje koffie of thee, 

een praatje, of om mee te lunchen. Je kiest 

zelf of je één dag de huiskamer bezoekt of 

meerdere dagen in de week binnenwandelt. 

Of dat je aan een activiteit deelneemt. Niets 

moet en er kan veel.

De Odensehuiskamer is van én voor de men-

sen die er komen en wordt mogelijk gemaakt 

door de inzet van de vrijwilligers en bezoe-

kers. Samen met ondersteuning van een 

sociaal werker van Voorschoten Voor Elkaar. 

Iedereen draagt bij door het inbrengen van 

ideeën, het delen van kennis en ervaring of 

gewoon door er te zijn.  

Voor wie is de Odensehuiskamer? 
De Odensehuiskamer is voor iedereen met 

geheugenklachten en/of beginnende de-

mentie. Ook mantelzorgers, partners, kinde-

ren, en andere betrokkenen zijn welkom. 

Wat kun je doen in de 
Odensehuiskamer? 
De Odensehuiskamer is meerdere dagen per 

week open, waarbij er activiteiten georga-

niseerd worden als muziek maken, spel, 

schilderen en bewegen. Eigen initiatief wordt 

daarbij altijd op prijs gesteld. 

Ook het geven van informatie, voorlichting 

en advies over dementie is een belangrijk 

onderdeel van de Odensehuiskamer. Hier is 

veel ruimte en aandacht voor. 

Meer informatie
Een indicatie of diagnose is niet nodig om 

deel te kunnen nemen aan de Odense-

huiskamer. Loop gerust eens vrijblijvend 

binnen voor een praatje.

Neem voor de actuele openingstijden en 

activiteiten contact met ons op.

Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer: 

071 - 561 90 01 of e-mail: 

info@voorschotenvoorelkaar.nl. 

Je kunt ook een kijkje nemen op onze 

website: www.voorschotenvoorelkaar.nl.

Locatie
De Odensehuiskamer is gevestigd in buurt-

huis Vliethuis, Professor Einsteinlaan 2F, 

2251 VG Voorschoten.


