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Elke twee maanden verschijnt deze Meedoenpagina Wageningen. In deze editie geven wij informatie over activiteiten in de zomervakantie.
Heb je hierover een vraag of zoek je hulp? Neem contact op met één van de organisaties. 

Als ik aankom bij de Hooghe Stee, het vroegere 
Landmeetkunde-gebouw op de fl anken van de Wa-
geningse Berg, staat een groep wandelaars al onge-
duldig te wachten. Het zijn bezoekers van het Oden-
sehuis. Vandaag ga ik met hen op stap. We maken 
een mooie wandeling naar en door het kleine Arbo-
retum aan de Generaal Foulkesweg.

In gesprek
Tijdens de wandeling komen de gesprekken al snel op 
gang. Wat is het Schip van Blaauw toch een mooi ge-
bouw. Wanneer zou museum Het Depot weer open-
gaan? Wat fi jn dat we in de stad weer op het terras 

mogen zitten. Ook serieuze onderwerpen als herinne-
ringen aan je grootouders, de oorlog of de invloed van 
dementie op je leven, worden besproken. Na een pauze 
met een appeltje voor de dorst, gaan we terug naar 
het Odensehuis waar de lunch al staat te wachten.

Een fi jne plek
Aan tafel praat ik met een aantal mensen verder en ik 
vraag hen wat er zo fi jn is aan het Odensehuis. “Het 
is er altijd erg gezellig”, zegt Bets. “Er is van alles te 
doen en we kunnen lekker met elkaar kletsen.” Voor 
Teun is het een plek waar hij tot rust kan komen. 
“Door hier te zijn, is het thuis ook fi jn. Het is minder 

druk in mijn hoofd. We krijgen hier zo’n fi jne begelei-
ding van de medewerkers, de stagiaires en de vrij-
willigers. Ik heb samen met Remijn, een van de sta-
giaires, hele mooie schilderijen gemaakt.” Kees heeft 
moeite om te praten. Maar via de ‘Dat ben ik’ app, 
op de telefoon of  Ipad, kan hij door stukken voor te 
lezen toch van alles over zijn leven vertellen. “Met 
verhalen en foto’s kan ik bijvoorbeeld mijn kleinkin-
deren laten zien welke kunst en musea ik mooi vind.”

Een ervaring rijker
En zo heeft iedereen een eigen verhaal. Het is bijzon-
der om mee te maken hoe open iedereen is naar mij 
en hoe graag ze hun verhaal willen delen. Alle rangen 
en standen vallen weg. Je bent hier als mensen on-
der elkaar. Ieder met onze eigen bijzonderheden. Met 
de woorden “bedankt dat ik vandaag bij jullie te gast 
mocht zijn”, fi ets ik een ervaring rijker weer de berg af.

Wandel mee!
Tot begin augustus start er iedere woensdagoch-
tend om 10.30 uur een wandeling vanaf het Oden-
sehuis. Terug in het Odensehuis staat de lunch op 
tafel. Ook een keer meewandelen of lunchen in het 
Odensehuis? Dat kan. Alle inwoners van Wage-
ningen zijn van harte welkom om een keer langs 
te komen. Graag wel vooraf aanmelden via e-mail 
post@odensehuisgelderland.nl, of tel. 0317 358711.

Tip: op stap met het Odensehuis

Deze zomer is er van alles te doen in Wagenin-
gen. Kinderen kunnen sporten en voor jongeren is 
er kickboksles. Voor volwassenen zijn veel plekken 
weer open. En ook voor mantelzorgers zijn er mo-
gelijkheden. Op deze pagina vind je een kleine selec-
tie uit het grote aanbod.

SAM Sportweek
Rennen, springen, stoeien, spetteren en zwemmen? 
Dat kan allemaal tijdens de SAM Sportweek Zomer. 
Sportservice Wageningen organiseert dit spekta-
kel in de eerste week van de zomervakantie, op 20, 
21 en 22 juli. Samen met Zwembad de Bongerd en 
Solidez zorgen ze voor een sportieve week voor kin-
deren van 7 t/m 12 jaar. Alle informatie vind je op 
www.wageningen-actief.nl.

Zomerweek
Solidez organiseert voor jongeren van 8 t/m 15 jaar 
een Zomerweek vol sport, recreatie en ontmoeting. 
Op maandag 16 en dinsdag 17 augustus ben je wel-
kom in Huis van de Wijk De Nude. Op woensdag 18 en 
donderdag 19 augustus in Huis van de Wijk De Pom-
horst. Geef je op bij Mennold van Sportbuurtwerk via 
06 8389 3050 of kijk op www.solidez.nl.

Zomerprogramma kids
Huis van de Wijk de Pomhorst van Solidez heeft de 
hele zomer lang leuke activiteiten voor kinderen tus-
sen de 4 en 12 jaar. Koken en sporten. Op bezoek bij 
Speeltuin Tuindorp of de Panoramahoeve. Een speur-
tocht met Boer Wim en een potje midgetgolf. 

Aanmelden kan bij De Pomhorst, via 0317 416014, of 
kijk voor het gehele programma op www.solidez.nl.

Doe deze zomer mee!

Odensehuis
Het Odensehuis is een inloop, ontmoetings- 
en informatiecentrum voor mensen met 
geheugenverlies en/of beginnende dementie. 
In het Odensehuis kunnen mensen met dementie 
en hun familie/vrienden terecht voor ondersteu-
ning, contact en activiteiten. Meer weten? Ga 
naar www.odensehuisgelderland.nl.

onderdeel van Welsaam

Wandelbingo
Wandelen en bingo. Dat kun je toch niet samen 
doen? Jawel hoor! Wie heeft zijn kaart het eer-
ste vol met verkeersborden? Of met de beginlet-
ters van straatnamen? Ga samen met een maatje 
op stap en maak er een heuse wedstrijd van. Maar 
pas op, met een valse bingo ben je af! Print je bin-
gokaarten via tinyurl.com/wandelbingo-wageningen.

Liefdeswandeling
Hoe loopt jouw relatie? Bespreek het tijdens een Lief-
deswandeling. Terwijl je samen lopend geniet van de 
mooiste Wageningse plekjes, ga je op een inspirerende 
manier in gesprek over jullie relatie. Een soort ‘mini 
zomerboost’ na het vele binnen zitten. Download en 
print de gratis wandeling op www.buronij.nl/inspiratie.

Er even tussenuit als mantelzorger
Zorgen voor iemand anders hou je langer vol als je 
er ook eens tussenuit kunt. Maar hoe moet dat dan? 
Als mantelzorger kun je je partner of ouder toch niet 
alleen laten? Gelukkig zijn er goede oplossingen voor 
mantelzorgers die er zelf eens tussenuit willen. Of 
samen met degene voor wie ze zorgen. Kijk voor alle 
mogelijkheden op www.solidez.nl/mantelzorg en ge-

niet van een mooie zomer. 

Kickboksers
Op het Cruyff  Court in de Pomona kunnen jongeren 
tussen de 12 en 23 jaar op donderdagavond 8, 15 en 
22 juli en 19 en 26 augustus meedoen met een kick-
boksles. Aanmelden kan bij jongerenwerker Thijs van 
Solidez, via 06 53212922 of kijk op www.solidez.nl 
voor het volledige programma.

Wageningse Cultuur Zomer
Theater, fi lms, spoken word, concerten, silent disco 
en volop kinderactiviteiten; deze zomer barst Wage-
ningen uit haar voegen tijdens de Wageningse Cultuur 
Zomer. Sommige activiteiten zijn gratis toegankelijk. 
Ga voor meer informatie naar wageningsecultuurzo-
mer.nl.

‘Ik doe mee fonds’
Leuke activiteiten kosten vaak geld. Dat kan niet ie-
dereen betalen. Het ‘Ik doe mee fonds’ vergoedt de 
kosten van bepaalde ’meedoen’ activiteiten. Als je 
wilt, helpt het Startpunt je met de aanvraag. Kijk voor 
meer informatie op www.startpuntwageningen.nl. 


