
Vier samen met ons de offi  ciële opening van 
Odensehuis Leo op 21 september 2018! 

Maak ti jdens de feestelijke opening kennis met Odensehuis Leo, 
een laagdrempelige ontmoeti ngsplek voor iedereen die zelf of in zijn of 
haar omgeving met (beginnende) dementi e en geheugenproblemen te 
maken heeft . Iedereen kan binnenlopen om ervaringen uit te wisselen, 
samen dingen te ondernemen of te ontspannen.

De opening heeft  een feestelijk, informati ef en ontspannend karakter. 
Loop binnen wanneer je wilt. Graag tot de 21ste! 

Offi  ciële opening van
10.00 uur Inloop

11.00 - 11.30 uur  Welkom en offi  ciële opening
 Burgemeester Lenferink opent Odensehuis Leo 
 offi  cieel samen met betrokkenen. 

12.00 - 12.30 uur Wie is Leo?
Coördinator, Jacqueline Koster, licht de visie en 

 fi losofi e van Odensehuis Leo toe.

12.30 - 13.30 uur Lunch 
 Neem deel aan een door Albert Heijn gesponsorde 

lunch.

14.00 - 14.45 uur Verboden te falen? 
 Karin Schokker en Josee Goes dagen je met interacti eve 

oefeningen uit om bewust te worden van je eigen gedrag 
en het eff ect daarvan op mensen met dementi e. 

15.00 - 15.45 uur Natuurbeleving bij dementi e  
                           Esther Bakker vertelt over positi eve eff ecten van de 

natuur bij mensen met dementi e. Beleef dit aansluitend 
zelf ti jdens een wandeling door het wijkpark.

Ieder uur Sessies met Virtual Reality dementi ebril
 Door dementi e met een 360 graden simulati efi lm zelf 

te ervaren, ontstaat meer begrip voor de aandoening.  
Vooraf aanmelden via tel.: 071 707 42 00 of stuur een 
e-mail naar: info@radiuswelzijn.nl. Er is een beperkt 
aantal plekken.  

Doorlopend Verkooptentoonstelling ‘Verward’
 Ellen Laura van Veelen exposeert zijde op linnen 
 handgemaakte mandala’s met gedichten die haar 
 verwerkingsproces van dementi e tonen.

15.30-16.00 uur Afsluitende borrel
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