
We kunnen terug kijken op een zeer bijzondere opening van de
Foto-expositie. Prachtige banners en fotoboek. En wat hebben
we samen iets moois neergezet!
De filmpjes van Astrid, de foto's van de opening door Nina en
daarnaast de artikelen in de Wegwijs en de Gelderlander geven
het allemaal mooi weer. Zoals we u al eerder hebben verteld
willen we de foto's ophangen en blikken we samen terug met het
filmpje van Astrid. 
Dit willen  we doen op 21 oktober.
Artikel van de Gelderlander
https://f86f080e-e619-49ca-90e3-
5e4a1f6e9729.filesusr.com/ugd/d730b6_cfc3def3816c4020a78885
4b6be4d62b.pdf 
Artikel van de Wegwijs
https://f86f080e-e619-49ca-90e3-
5e4a1f6e9729.filesusr.com/ugd/d730b6_03524a37ce724320ae929
b9e02e88a0c.pdf
Terugblik aan de hand van foto's. Gemaakt door Astrid
Winkenius.
https://youtu.be/jkcRMamQYQ0 

Stem u ook op ons? 
We doen mee met de Raboclubsuport in de    
Regio NIjmegen. Voor vragen laat het even weten
https://www.rabo-clubsupport.nl/rijk-van-      
 nijmegen/deelnemers/details/218928-odensehuis?  
zoekterm=Odensehuis
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TERUGBLIK 

LOGEERARRANGEMENTEN
26,27 EN 28 NOVEMBER
10,11 EN 12 DECEMBER

FOTOEXPOSITIE 'MIJN
LEVEN IN BEELD' 
SAMEN TERUGKIJKEN OP
DONDERDAGMIDDAG 21 OKTOBER
OM 14.30 UUR.

N I E U W S

GESPREKSGROEP
12 OKTOBER S'MIDDAGS,
9  NOVEMBER S'MIDDAGS.

Nieuws vanuit  
Odensehuis Animi Vivere

BURCHTSTRAAT GAAT
WEER OPEN ALS CREATIEF
ATELIER.

https://f86f080e-e619-49ca-90e3-5e4a1f6e9729.filesusr.com/ugd/d730b6_cfc3def3816c4020a788854b6be4d62b.pdf
https://f86f080e-e619-49ca-90e3-5e4a1f6e9729.filesusr.com/ugd/d730b6_03524a37ce724320ae929b9e02e88a0c.pdf
https://youtu.be/jkcRMamQYQ0
https://www.rabo-clubsupport.nl/rijk-van-nijmegen/deelnemers/details/218928-odensehuis?zoekterm=Odensehuis
https://www.rabo-clubsupport.nl/rijk-van-nijmegen/deelnemers/details/218928-odensehuis?zoekterm=Odensehuis
https://www.rabo-clubsupport.nl/rijk-van-nijmegen/deelnemers/details/218928-odensehuis?zoekterm=Odensehuis
https://www.rabo-clubsupport.nl/rijk-van-nijmegen/deelnemers/details/218928-odensehuis?zoekterm=Odensehuis
https://www.rabo-clubsupport.nl/rijk-van-nijmegen/deelnemers/details/218928-odensehuis?zoekterm=Odensehuis


Vanaf oktober gaat ook de Burchtstraat weer open. Ook als
Odensehuis maar ook als creatief atelier. We starten en eindigen elke
dag gezamenlijk in de Kiosk.  Vervolgens is het mogelijk om gericht te
kiezen voor speciale activiteiten die in de Burchtstraat aangeboden
gaan worden. Bv de kaarsenmakerij is nieuw in ons aanbod en is
inmiddels opgestart in de Burchtstraat. Een kaarsenmakerij vraagt om
ruimte en die ruimte hebben we in de Burchtstraat...We denken dat
we zo de ruimtes beter kunnen benutten en nieuwe activiteiten aan
kunnen bieden die meer ruimte in beslag nemen. Deelnemers die
belangstelling hebben kunnen hier gratis aan meedoen. Een
uitgebreid overzicht van de activiteiten volgt nog.

Het middagprogramma  start om 14.00 uur op de Burchtstraat.
U bent van harte welkom!

Afgelopen gespreksgroep hebben we met elkaar het tijdstip besproken wat
voor u een prettig tijdstip is voor een gespreksgroep. Dit gezien de lange
avonden en de winter die er weer aan komt. We hebben een keuze
gemaakt maar we zijn nog volop aan het organiseren. 

Voor nu staan de volgende datums gepland:

dinsdagmiddag 12 oktober 
dinsdagmiddag 9 november.

We gaan weer starten in de Burchtstraat!

Gespreksgroepen 

Logeerarrangementen

26, 27 en 28 november 2021
10, 11 en 12 december 2021
Locatie de Puitenburgh te Leur
Van vrijdagmiddag 16.00 uur tot zondagmiddag.

Wat was het een succes , ons eerste logeerweekend! 
Inmiddels zijn we achter de schermen weer druk
met de nieuwe programma's en nieuwe datums voor
2021. 
De nieuwe datums zijn gereserveerd:

Als je belangstelling hebt om mee te gaan laat het
weten! 

Wij wensen iedereen een fijne maand!


