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Jaarverslag 2018
Voor u ligt het jaarverslag van het eerste volledige
jaar waarin wij operationeel zijn, na een goede start
gemaakt te hebben in maart 2017. Vanaf dat
moment heeft Culemborg een gastvrije plek waar
thuiswonende mensen met dementie én hun
naasten welkom zijn.
2018 was een actief jaar: langzaam maar gestaag wisten steeds meer thuiswonende mensen
met dementie en hun naasten ons te vinden, we hebben meegedaan aan verschillende
activiteiten in het kader van Culemborg 700, het activiteitenprogramma OdenseActief!
ontwikkelde zich tot een gewaardeerd onderdeel van de week voor onze deelnemers, we
hebben ons 1-jarig bestaan gevierd met een goed bezocht Open Huis en last-but-not-least
zijn we aan het eind van het jaar verhuisd naar een eigen fijne plek aan Achter ’t Zand 58.
Huisvesting was dit jaar een belangrijk thema: het groeiend aantal deelnemers maakten het
steeds duidelijker dat we uit ons jasje in de Ridderstraat groeiden en toe waren aan een
eigen plek met mogelijkheden om de openingstijden te verruimen en het uiten van onze
eigen identiteit.
Die plek hebben we gevonden, en met deelnemers, vrijwilligers, bestuursleden,
coördinatoren en vrijgevige middenstanders hebben we er met elkaar een gezellige, fijne
plek van gemaakt waar we ons allemaal welkom en thuis voelen.
De toekomst ligt voor ons open om ons aan Achter ’t Zand verder te ontwikkelen, zodat wij
voor zoveel mogelijk mensen met geheugenproblemen én hun omgeving kunnen bijdragen
aan hun kwaliteit van leven.

Culemborg, maart 2018
Namens het bestuur van de stichting Odensehuis Culemborg,
Renée Lankwarden (coördinator)

Activiteitenverslag
Hieronder vindt u een beknopt verslag van onze activiteiten in het jaar 2018, met enkele
toelichtingen.
Als in het verslag gesproken wordt over ‘deelnemers’, dan wordt bedoeld: thuiswonende mensen
met geheugenproblemen of beginnende dementie én hun naasten die het Odensehuis Culemborg
bezoeken.

Deelnemers, activiteiten en vrijwilligers
Aantal bijeenkomsten
Frequentie

Deelnemers, totaal bereikt dit jaar
Deelnemers, aantal gemiddeld per
bijeenkomst

Deelnemers, aantal bezoeken per
persoon gemiddeld over hele periode
Deelnemers hebben ons bereikt via

Totaal 98 bijeenkomsten
2x per week, met uitzondering van feestdagen.
Maandag 10-12 uur Open inloop
Donderdag 14-16.30 Open inloop met om 14.30
OdenseActief!
51
6,5 over hele jaar
Langzame, maar doorzettende groei van 4 a 5
deelnemers per bijeenkomst in januari, naar 9 a
10 deelnemers per bijeenkomst in december
6,5
Dementieconsulenten Rivierenland,
mantelzorgconsulent (ElkWelzijn), wijkcoaches,
huisartsen en praktijkondersteuners, papieren
media (Culemborgse Courant, de Kijker ed),
eigen website, via onze vrijwilligers, en via
deelnemers zelf.

Deelnemers en vrijwilligers maken posters voor ons Open Huis/1-jarig bestaan op 24-3-‘18

Activiteiten OdenseActief!

In 2018 zijn er 48 activiteiten georganiseerd op
de donderdagmiddag.
Onze toppers: maandelijks terugkerende
activiteiten:
 Plezier in bewegen (onder leiding van
fysiotherapeut Ilse Parlevliet)
 Zingen met Hart&Ziel (door
muzikant/zanger Martijn Nanninga)
 Lekker actief op muziek (door
danstherapeut Ingrid Burgering)
 Kunst met Kitty (kunstlezingen, door
docente Kitty Winter)
 Workshops Vergeten Groenten (door
docente Kitty Winter)

‘Het afwisselende aanbod spreekt
mij erg aan’ vertelt een deelnemer.
Een vrouw zegt: ‘ik zet op
donderdag gewoon in mijn agenda:
Odensehuis. Dat is mijn middag, ik
wil geen enkele keer overslaan.
Mijn man doet dan zijn
vrijwilligerswerk, en ik heb Odense.
Heerlijk!’

Eénmalige activiteiten en proefworkshops:
 Lezingen over kunst (door kunsthistorica)
 Reizend Wandkleed (project ihkv
Culemborg 700; heel Culemborg heeft
mee geborduurd aan een wandkleed
voor de jarige stad)
 Op pad met Marian (met wandelcoach
Marian Lubbers)
 Bezoek aan stadsboerderij Caetshage
(stadsboer geeft uitleg en rondleiding)
 Poëzie (Stadsdichter Harmen Holwerda,
met deelnemers gewerkt aan eigen
Odenselied)
 Proefworkshops beeldende kunst, vilten,
en creativiteit.

Aantal deelnemers OdenseActief!
Per activiteit: tussen de 4 en 10 mensen met
dementie, soms een naaste.
Totaal hebben ruim 30 mensen regelmatig
meegedaan aan activiteiten.

Overige activiteiten

Vanaf 22-1: Gespreksgroep voor naasten
(maandelijks) onder leiding van Bettie ten Cate
en Jan den Hertog. De groep is gestart met 4
deelnemers, aan het eind van het jaar zijn er 10.
Vanaf 5-2-2018: Geheugenspreekuur (wekelijks)
door de dementieconsulente (I-D Team) zie foto.
Zonder afspraak, meestal 1 a 2 bezoekers per
keer.

Toelichting:
Gespreksgroep voor naasten
Al in ons openingsjaar 2017 gaven enkele naasten (zij hebben de zorg thuis voor iemand met
dementie) aan behoefte te hebben aan meer onderling contact voor uitwisseling van ervaringen,
delen van oplossingen voor dagelijkse problemen enz.
Ook mantelzorgconsulente Caroline van der Meulen (ElkWelzijn) en dementieconsulente Nancy
Kwinten (I-D-team) bereikten deze vraag, en samen hebben we dit opgepakt. Binnen het Odensehuis
liet één van de leden van de initiatiefgroep en tijdelijk bestuurslid, Bettie ten Cate, weten samen met
haar man Jan den Hertog graag als (vrijwillige) gespreksleiders aan de slag te willen gaan. Beiden
hebben in hun werk ruime ervaring als gespreksleiders, en zijn tevens ervaringsdeskundig in het
begeleiden van diverse familieleden met dementie. We hebben gekozen voor de locatie van het
Odensehuis. Caroline van der Meulen, Nancy Kwinten en Renée Lankwarden fungeren als back-up
voor de gespreksleiders, verzorgen de PR en evalueren jaarlijks met de gespreksleiders de
werkzaamheden.
Uit de eerste evaluatie in juni 2018 blijkt, dat de gespreksgroep voldoet aan de verwachtingen die de
deelnemers hadden. Gewaardeerd werd: het lotgenotencontact, het gevoel niet de enige te zijn, je
verhaal kwijt te kunnen en ervaringen te delen, tips uit te wisselen. De groep is helpend in de
thuissituatie, er wordt een andere aanpak uitgeprobeerd en/of men voelt zich gesterkt.
Er is gekozen voor een ‘open groep’: elke bijeenkomst kunnen nieuwe deelnemers aansluiten. Dit
wordt niet als bezwarend beschouwt door de groep.
Geheugenspreekuur
In het Odensehuis, en daarbuiten, merkten de vrijwilligers en de coördinator op, dat mensen met
vragen zitten over dementie of geheugenproblemen van henzelf of iemand in hun omgeving en niet
goed weten waar ze naar toe moeten.
Vragen als: ‘ik maak mij zorgen over onze buurvrouw, wat kan ik doen?’
‘Ben ik gewoon wat vergeetachtig of is er meer aan de hand?’
‘Ik zie dat het niet goed gaat met mijn man, maar hij wil er absoluut niet over praten. Hoe kan ik toch
het gesprek met hem aangaan over mijn zorgen?’

Tegelijk bleken de dementieconsulenten behoefte te hebben aan een plek, waar zij gemakkelijk hun
cliënten en anderen kort kunnen spreken zonder bij hen op huisbezoek te hoeven gaan.
Voor het Odensehuis was een doel voor 2018: het nog verder verlagen van de drempel. Het open
spreekuur kan hier aan bijdragen. Even binnenlopen met een vraag is makkelijker dan aanschuiven
bij de koffie.
Het was snel geregeld: het Odensehuis biedt wekelijks een uur een kantoorruimte aan, samen
regelen we de PR en de dementieconsulent zorgt dat zijzelf of één van haar collega’s altijd aanwezig
is (continuïteit geborgd). Aanvankelijk liepen vooral mensen die het Odensehuis al bezochten binnen
met een vraag, maar geleidelijk weten ook anderen het Geheugenspreekuur te vinden.

Vrijwilligers

Aantal: 10, waarvan 5 vrijwilligers in 2018
gestart zijn.
Er is in 2018 geen verloop geweest onder de
vrijwilligers.

Vrijwilligersfuncties:
Gastvrouw/heer/gesprekspartner (8) zie foto
Gespreksleiders Gespreksgroep voor naasten (2)

Werkoverleg en evaluatie

Tweemaandelijks werkoverleg.
Met alle vrijwilligers heeft een evaluatiegesprek
plaatsgevonden.

Extra klusvrijwilligers
Tijdens onze verhuizing naar Achter ’t Zand
heeft een groep van 15 (tijdelijke) vrijwilligers de
Klusgroep gevormd en in de maand oktober
onze nieuwe locatie omgetoverd tot een
gezellige en huiselijke plek!

Bestuur en personeel
Stichting Odensehuis Culemborg
Bestuur

Oprichtingsdatum: 3 mei 2017
Voorzitter: Sophie Hakvoort
Secretaris: Eveline Brand
Penningmeester: Ank Schroder
Lid: Carole Hoekman (vanaf 1-4-2018)
Lid: Olga Ellerman
Uit:
Per 7-5: Olga Ellerman
Per 31-12: Carole Hoekman
Agenda-overleg en bestuursoverleg 1 maal per
maand, samen met de coördinator.

Algemeen coördinator
Renée Lankwarden.
Detacheringsovereenkomst via stichting
Zorgcentra De Betuwe voor 16 uur/per week
Op 17 september afgestudeerd als Toegepast
Gerontoloog (Hogeschool Windesheim).

Activiteitencoordinator
Per 1-8-2018: Pien Krolis (links op de foto)
ZZp-er voor 4 uur per week (contract tot 1-52019)

PR en communicatie
Website
Vanaf 14-3-2017 in de lucht. Ontwikkelt door
Stella Slagboom en Wijnie Verheij (content
updates).

www.odensehuisculemborg.nl

PR materiaal: folder, visitekaartjes en
posters

Filmpje

Eigen kopij, aankondiging of verslag

Publieksactiviteiten

Ontwikkelt door Stella Slagboom en Wijnie
Verheij. Aanpassing ivm verhuizing naar Achter
’t Zand 58. Verspreiding door vrijwilligers en
bestuursleden
In opdracht van Gemeente Culemborg, gemaakt
door leerlingen ROC Tiel.
Coördinator en deelnemers geïnterviewd
(zie foto: opnames in het Odensehuis)

Vrijwel wekelijks: Culemborgse courant (in
Agenda of bij Lezersnieuws).
De Kijker (Senioren Collectief Culemborg)
Geheugenspreekuur (28-2-2018, Culemborgse
Courant en De Kijker)
Zaterdag 24-3-2018: Open huis ivm 1-jarig
bestaan met wethouder Joost Reus (zie foto).
Vanaf 1-2-2018: Geheugenspreekuur (wekelijks)
14-4-2018: Deelname aan Buurtfeest ihkv C700
(samen met Seniorencollectief en
AlzheimerCafé). Thema: Muziek en dementie
Maand september: deelname aan Pop-up
Vrijwilligerswinkel ElkWelzijn/VIP op de Markt.
06-10-2018: Seniorenmarkt (informatiestand)
14-11-2018: Presentatie Vrouwencontactgroep
PKN
22-11-2018: Openingsfeest nieuwe locatie
Achter ’t Zand 58

Netwerken
Lokaal

Gemeente Culemborg
ElkWelzijn: Ouderen en Ontmoeten,
Strategisch Overleg Zorg&Welzijn, Steunpunt
Mantelzorg, VIP.
(5-4: lunch voor wijkteams met presentatie over
ODC)
Alzheimer Café Culemborg.

Regionaal

Geriatrisch Netwerk (GGZ Rivierenland)
I-D team Rivierenland (dementieconsulenten)
Netwerk Dementie Rivierenland (bij de

startbijeenkomst van dit nieuwe netwerk heeft
coördinator Renée Lankwarden 3 presentaties
gegeven over de Sociale Benadering bij
dementie voor wijkverpleegkundigen en POH)
Landelijk

Aangesloten bij Landelijk Platform
Odensehuizen.(Congres bezocht met delegatie
van OHC)
Hogeschool Windesheim, opleiding Toegepaste
Gerontologie
Universiteit van Amsterdam, onderzoek
DementieDagboeken
Verwey-Jonker Instituut, Utrecht deelname
expertbijeenkomst (onderzoek vrijwillige inzet
bij dementie)

Toelichting
Dit is het jaar geweest waarin we vanaf het fundament dat gelegd is in 2017, hebben kunnen
voortbouwen en onze aanwezigheid in de Culemborgse samenleving stevig hebben verankerd.
De bewuste keuze voor een kleinschalige start en langzame groei is een juiste gebleken. De groep
deelnemers en vrijwilligers is hecht, wat ook blijkt uit het ontbreken van verloop onder de
vrijwilligers.
De deelnemersgroep heeft een hechte kern, waar regelmatig nieuwe mensen bij aansluiten. Het is
bepaald géén gesloten bolwerk. ‘Ik voelde mij hier meteen welkom. Zoals je hier ontvangen wordt..
zó warm!’ aldus een nieuwe deelnemer.
De Stamtafel
De inloop op maandagmorgen (tussen 10 en 12 uur, inmiddels
bekend als De Stamtafel) mag toegelicht worden omdat het goed
illustreert hoe er binnen het Odensehuis gewerkt wordt.
Bij de start ontstaan als ‘open inloop’, is de maandagmorgen in de
loop van de tijd geëvalueerd tot een vaste plek in de week voor
veel deelnemers. Er is goeie koffie en thee en er wordt over van
alles gepraat: ditjes en datjes, waar je mee zit of wat je hebt
meegemaakt, tips worden uitgewisseld, plannen gesmeed, het
actuele nieuws besproken maar ook het zwaardere werk: levensvragen, religie of levensovertuiging,
het komt allemaal aan bod.
‘Met de ellenbogen op tafel’ zoals een deelneemster het noemt.
Zonder programma, maar binnen een veilige en warme sfeer die
gecreëerd wordt door coördinator Renée en de vrijwillige
gastvrouwen/heren/gesprekspartners, die soms ook het gesprek
aan tafel sturen als dat nodig is. De deelnemers willen beslist niet
dat er iets anders op dat tijdstip wordt georganiseerd.
En dat gebeurt dus ook niet.

Activiteiten coördinator
Door de projectfinanciering van het Leefbaarheidsfonds van de provincie Gelderland kon per 1
augustus voor een halve dag per week een activiteiten coördinator aangesteld worden. Pien Krolis
heeft het programma OdenseActief! verder ontwikkeld en nieuwe activiteiten, vrijwilligers en
samenwerkingsverbanden kunnen initiëren waar we in 2019 mee verder kunnen.
Verhuizing: een gezamenlijk project
Al snel in 2018 ontstond de behoefte aan andere huisvesting. De Ridderstraat 4 was een fijne plek
om te starten, maar met het groeiend aantal deelnemers en activiteiten bleek de ruimte beperkend.
Er ontstond de behoefte aan een eigen plek, eigen spullen en eigen sfeer: herkenbaar voor de
deelnemers en met meer mogelijkheden voor uitbreiding van de openingstijden zonder dat dat tot
steeds hogere huurlasten zou leiden. Ook de voortdurende onzekerheid van het voortbestaan van
het ZCafé (de verhuurder) speelde een rol dat wij het heft in eigen handen hebben genomen en op
zoek zijn gegaan naar een andere, meer stabiele locatie.
Er is een werkgroep gevormd die een plan van eisen heeft opgesteld en velen hebben zich
enthousiast ingezet in de zoektocht: bestuursleden fietsten rond en noteerden mogelijkheden,
coördinator en vrijwilligers gebruikten hun netwerken voor tips en verschillende locaties werden
bezocht. Uiteindelijk kwam het bericht dat één van de mogelijkheden op ons lijstje in het najaar
beschikbaar zou komen: Achter ’t Zand 58!
Voordelen van de aula van deze voormalige school zijn: ruime, lichte ruimte met aparte keuken,
kantoor-gespreksruimte en berging. Goede ligging in woonwijk centraal in Culemborg, goed
bereikbaar met fiets en auto. Een klein nadeel is dat er geen buitenruimte is.
Maar er moest wel wat gebeuren voor wij er in konden trekken! Omdat onze locatie aan de
Ridderstraat geheel ingericht was, moest er een complete inventaris aangeschaft worden. Ook moest
de wat kaal ogende ruimte opgeknapt worden om er een huiselijke plek van te maken.
Wensen van de mensen
De zon moet schijnen in de ruimte, gezelligheid, samen doen, praten over Culemborg, herinneringen
ophalen, familie ervaringen, luisteren van muziek op de achtergrond, kopje thee, kopje koffie drinken,
knusse, huiselijke en sfeervolle uitstraling, warmte ervaren en je welkom voelen, comfortabel kunnen zitten,
ontspanning, levendigheid, spullen kunnen laten liggen, praktisch, goede akoestiek, laagdrempelig, een
plek waar je jezelf kunt en mag zijn: niets moet, alles mag.
Opgetekend door Olga, in gesprek met deelnemers over ons nieuwe huis.

Olga Ellerman (oud initiatiefnemer en bestuurslid) heeft samen met de
deelnemers een inrichtingsplan gemaakt. Vervolgens zijn er twee
werkgroepen gevormd: een klusgroep van zo’n 15 mensen, en een
‘inkoopgroep’ bestaande uit Renée Lankwarden, Olga Ellerman en enkele
vrijwilligers.
In de maand oktober is door iedereen keihard gewerkt om van onze nieuwe
locatie een paleisje te maken. Een aantal Culemborgse ondernemers en
organisaties heeft bijgedragen aan de inrichting door korting of gratis spullen
te verstrekken, kringloopwinkels zijn bezocht, vrijwilligers en deelnemers
keken op zolder of er nog iets nuttigs voor ons te vinden was en het resultaat
is fantastisch. Halverwege zijn we met een groep deelnemers op bezoek
gegaan om vast kennis te maken met de nieuwe locatie en de
werkzaamheden te bekijken (zie foto in fotoverslag).

Eén deelneemster had na toiletbezoek meteen nog een goede tip: ‘Renée; er moeten
toiletverhogers en beugels komen in de toiletten!’ waarvan acte!
Met een beperkt budget hebben we een fijne, gezellige en gastvrije plek kunnen realiseren waar
iedereen zich opmerkelijk snel thuis voelde na de verhuizing op 1 november. ‘Ik ben die ouwe plek
alweer vergeten!’ zeiden verschillende deelnemers al na een week. Waar ook weer hartelijk om
gelachen werd, want tja….dat geheugen..
Op 22 november heeft wethouder Simon Buwalda onze nieuwe locatie feestelijk geopend.

Fotoverslag verhuizing en openingsfeest 22 november Achter ’t Zand 58.

Boven: Met deelnemers op bezoek
terwijl er nog geschilderd wordt.
Rechts: het resultaat!

ODENSELIED
Op maandag en op donderdag
- ik kijk er steeds naar uit op maandag en op donderdag
knijp ik er tussenuit.

Het openingsfeest op 22 november. Wethouder Simon Buwalda verricht de
openingshandeling, en het Odenselied wordt voor het eerst gezongen. De
tekst is gemaakt door stadsdichter Harmen Holwerda, op basis van teksten
van deelnemers zelf.

Tot slot
Uit steeds meer onderzoek blijkt, dat sociale ondersteuning het meest
bijdraagt aan de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met
geheugenklachten of dementie én aan dat van hun omgeving.
In 2018 heeft het Odensehuis Culemborg zich bewezen als een vaste
voorziening in de Culemborgse samenleving waar het snel toenemende
aantal thuiswonende mensen met geheugenproblemen of beginnende
dementie én hun naasten terecht kunnen voor informatie,
lotgenotencontact, activiteiten en ontspanning. Kortom, een plek waar zij
sociaal actief kunnen zijn als dat niet meer vanzelf gaat onder invloed van
dementie.
We hopen in de toekomst deze noodzakelijke ondersteunende bijdrage te
kunnen blijven uitvoeren.
Culemborg, maart 2019.
Renée Lankwarden (Coördinator Odensehuis Culemborg.)

Dan ga ik naar ‘t Odensehuis
en ik geniet intens,
dan ga ik naar ’t Odensehuis,
daar voel ik me weer mens.
Ooh, Odensehuis,
je maakt mijn leven rijk.
Ooh, Odensehuis,
bij jou voel ik me thuis.
We lachen, praten met elkaar
en zingen op muziek,
we lachen, dansen met elkaar,
we zijn van elastiek.
We schilderen en sporten hier,
da’s goed voor lijf en geest,
we trainen en we leren hier
en alles is een feest.
[Refrein]
En als je soms verdrietig bent,
je hoofd is in de war,
en als je soms verdrietig bent,
er is geharrewar,
dan is er altijd iemand hier
die luistert naar je klacht,
dan is er altijd iemand hier
die graag je leed verzacht.
[refrein 2x]

Tekst: Harmen Holwerda
Muziek: Martijn Nanninga

Ons interieur en de inventaris is mede mogelijk
gemaakt door:

AC THUISIN, KLEUR & INTERIEUR

En vele vrijwilligers en particulieren, die hun spullen en
arbeid ter beschikking hebben gesteld.
22 november 2018

Dank allemaal!

