
Amsterdam Zuidoost
Odensehuis

Donderdag 20 september 2018 
14.00 uur - 16.00 uur 
Bijlmer Parktheater

http://www.destichtingkoffer.nl


Ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag 2018 nodigt Odensehuis Zuidoost u 
uit voor de voorstelling ‘Zwarte gaten &  Losse eindjes’.
De voorstelling vindt plaats op donderdag 20 september van 14.00 uur tot 16.00 
uur in het Bijlmer Parktheater, Anton de Komplein 240.

‘Zwarte gaten & Losse  eindjes’ is een voorstelling van Marjolein Baars (de 
Stichting Koffer) waarin de verschijnselen van dementie vanuit verschillende 
perspectieven wordt belicht; het perspectief van iemand met dementie, vanuit 
de  familie en vanuit zorgverleners. De personages hebben te maken met 
dezelfde verschijnselen; chaos en het uiteenvallen van de werkelijkheid zoals die 
was. Zij gaan op eigen wijze om met deze obstakels.
Marjolein Baars is theatermaakster, 
auteur en ontwikkelt sinds 2005 vanuit 
de Stichting Koffer voorstellingen 
en trainingen rond dementie. 

Programma  
• 14.00 uur Inloop  
• 14.30 uur Voorstelling  
• 15.30 uur Nagesprek  
• 16.00 uur Drankje in de foyer  

Voor wie?  
De voorstelling is voor iedereen in Zuidoost die te maken heeft met 
dementie. Omdat u het zelf heeft, mantelzorger, familielid, vriend, bekende, 
vrijwilliger of zorgprofessional bent of in uw winkel of klantenkring te maken 
krijgt met mensen met dementie. Iedereen is van harte welkom.

Toegang en reserveren  
De toegang is dankzij financiering van Stadsdeel Zuidoost gratis. Reserveren is 
noodzakelijk:  via bijlmerparktheater.nl of telefonisch via (020) 311 39 30.

Odensehuis Zuidoost biedt iedere donderdag een inloopochtend in buurtcentrum 
Holendrecht voor mensen met geheugenklachten en beginnende dementie, hun familie en 
vrienden. Het Odensehuis geeft voorlichting (Odenselunchroom en de Dementiekaravaan) 
over dementie en biedt ondersteuning aan mantelzorgers van mensen met dementie en 
vrijwilligers die met mensen met dementie werken. Het Odensehuis werkt aan een de-
mentievriendelijke buurt en verzorgt trainingen ‘contact maken bij dementie’ en ‘samen 
dementievriendelijk’. Meer informatie: karineklappe@odensehuis.nl of 06 27 53 67 97.
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