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Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Odensehuis Culemborg, gastvrije plek voor 

thuiswonende mensen met geheugenklachten of dementie én hun naasten. 

We begonnen het jaar enthousiast met een groeiend aantal deelnemers, een actief team 

vrijwilligers en volop mooie plannen. 

Nog vóór de lente begon werden we geconfronteerd met een crisis van wereldformaat waar we 

ons geen voorstelling van konden maken, inmiddels méér dan bekend als de Corona-pandemie. 

Dat maakte alles anders. 

Terugkijkend op dit ‘rare’ jaar kunnen we concluderen dat het Odensehuis over een grote 

veerkracht en flexibiliteit beschikt. Hoewel we, net als iedereen, voor problemen kwamen te 

staan waar we nog nooit van gehoord hadden vertoonden alle betrokkenen grote onderlinge 

verbondenheid en betrokkenheid. Deelnemers pasten zich aan de nieuwe situatie aan met 

veerkracht en aanpassingsvermogen, gevoed door een lange levenservaring ‘We hebben de 

oorlog meegemaakt, we kunnen wel tegen een stootje’. De vrijwilligers voelden zonder 

uitzondering de urgentie om in contact te blijven met onze deelnemers ondanks soms grote 

zorgen om de eigen gezondheid.  

Het is niet voor niets dat het vrijwilligersteam in november als belangrijkste waarde van het 

Odensehuis benoemde: de persoonlijke aandacht. We zijn dicht bij onszelf gebleven en 

zochten creatieve oplossingen vanuit het menselijk contact en naar wat er wél kon. 

We hebben ons gesteund gevoeld door samenwerkingspartners en collega-organisaties. 

Informatie over de corona-aanpak werd makkelijk uitgewisseld. We hebben onze plaats in de 

keten dementiezorg verstevigd door verdere samenwerking aan te gaan met Zorgcentra de 

Betuwe, Elk Welzijn en het Elisabeth Weeshuis. We hebben laten zien dat wij flexibel konden 

reageren op de moeilijke situatie en zijn ons onverminderd blijven inzetten voor thuiswonende 

mensen met dementie én de mensen in hun omgeving die voor hen zorgen.  

 

Culemborg, maart 2021  Renée Lankwarden, coördinator  

Jaarverslag 2020 

‘een raar jaar’ 
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Toen het even kon: een bezoek aan de expositie ‘Vrij’ in de Grote of Barbarakerk met een 

speciale rondleiding voor de deelnemers van het Odensehuis door één van de exposerend 

kunstenaars. 

Mogelijk gemaakt door De Roos van Culemborg. 9 September 2020.  



3 
 

Activiteitenverslag 
 

We blikken terug op een actief jaar, ondanks de gedwongen sluiting van ruim twee maanden en 

de beperkingen die de corona-maatregelen ons oplegden. Het zal duidelijk zijn dat we in de 

verslaglegging het jaar telkens opsplitsen in vóór en tijdens corona. 

Openingstijden 
Periode vóór corona: 

Maandag:  open van 10.00 – 16.00 uur 
Met: De Stamtafel (open inloop), geheugenspreekuur, gezamenlijke lunch en 
OdenseActief! (wisselende activiteiten) 

 
Laatste dinsdag van de maand: 10.30 – 12.00 uur Gespreksgroep voor naasten 
 
Woensdag: open 10.00 – 12.00 uur 
  Open inloop en wandelgroep  
  Open 14.00 – 16.00 uur incidenteel voor speciale activiteit (colleges) 
 
Donderdag: Open 14.00 – 16.30 uur 
  Open inloop en OdenseActief (wisselende activiteiten) 
 
Periode tijdens corona: 

Gesloten van 16 maart tot 24 mei 2020 

Weer open vanaf 25 mei 2020: 

Maandag: open 10-12 uur, bijeenkomst met korte activiteit  

Woensdag: open 10-12 uur, bijeenkomst met korte activiteit  

Donderdag: open 14-16 uur, bijeenkomst met korte activiteit 

 

Op maandag 16 maart werd duidelijk dat we het Odensehuis moesten sluiten ivm de corona-

crisis. Diezelfde dag hebben alle vrijwilligers zich gekoppeld aan 1 tot 3 deelnemers met wie 

zij individueel contact zijn gaan onderhouden.  

Eerst dachten we voor een periode van 3 weken (wat we toen al onvoorstelbaar vonden!), maar 

uiteindelijk zijn we ruim twee maanden gesloten gebleven. 

Na een periode van inventarisatie van de mogelijkheden en de 

beperkingen (richtlijnen RIVM en hygienemaatregelen, een 

beperkt aantal actieve vrijwilligers en de locatie met één ruimte 

van ong. 70 m2 in combinatie met anderhalve meter afstand 

houden én de wensen van de deelnemers) hebben we een 

oplossing gevonden om binnen de actuele richtlijnen (die nogal 

eens veranderden..) weer deelnemers te kunnen ontvangen: 

• Drie dagdelen van 2 uur voor telkens een vast groepje 

van 4-5 deelnemers, twee vrijwilligers en een 

workshopbegeleider/docent. 

Weer open maar dan anders: sjoelen en puzzelen op anderhalve meter 

Voortdurend bleven we alert op veranderingen van de maatregelen door de overheid, maar 

uiteindelijk bleek deze formule de juiste en is tot het eind van het jaar zo gebleven. 
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Door een groeiend vrijwilligersteam konden we aan het eind van jaar plannen maken voor een 

extra dagdeel open (vanaf 18 januari ook open op maandagmiddag). 

Buiten onze eigen openingstijden is het pand gebruikt voor overleg door coördinator, 

vrijwilligers en bestuur. Het pand is tevens veelvuldig incidenteel verhuurd aan 

maatschappelijke organisaties die om ruimte verlegen zaten voor afspraken of kleine 

bijeenkomsten nu andere locaties als de bibliotheek gesloten waren. 

 

Deelnemers 
Onder deelnemers verstaan wij thuiswonende mensen met 

geheugenklachten en/of dementie én hun naasten, die regelmatig het 

Odensehuis bezoeken. 

Vanaf de start op 21 maart 2017 hebben we een langzame stijging van het 

aantal deelnemers kunnen zien, precies zoals bedoeld in ons eerste 

ondernemingsplan. De groei uit 2019 zette in het eerste kwartaal van 

2020 door. Uiteraard kwam deze groei onder druk te staan onder invloed 

van de Corona-crisis. Door de beperkingen van de overheids-maatregelen, 

konden we geen open inloop meer houden maar waren mensen welkom op 

uitnodiging, in kleine groepjes en op een vast dagdeel. 

 2020 2019 2018 

Totaal aantal 
personen bereikt 

42 60 51 

Gemiddeld aantal 
deelnemers per 
dagdeel 

13,1 (voor Corona) 
 
4-5 (tijdens Corona) 

11,5 6,5 

Gemiddeld aantal 
bezoeken per 
persoon 

16,2 
 

19 6,5 

         Afscheidsbriefje van een deelneemster 

In 2020 zijn 12 deelnemers gestopt met deelname aan 

het Odensehuis i.v.m. verhuizing naar een verpleeghuis 

of door overlijden.  

Ondanks de beperkende maatregelen voor sociale 

distantie zijn we in contact gebleven met alle vaste 

deelnemers. 

In het laatste kwartaal kwamen er weer enkele 

verzoeken voor informatie en in december hebben we de eerste nieuwe deelnemer weer 

kunnen verwelkomen. 

 

Gesloten en toch contact 

In de periode 16 maart – 24 mei hebben 13 vrijwilligers contact 

gehouden met 28 deelnemers. Contact bestond uit regelmatig 

(beeld-)bellen, huisbezoek, een wandeling maken of het brengen 

van maaltijden of boodschappen. Wekelijks heeft de coördinator 

contact met alle vrijwilligers gehouden om te monitoren hoe het 

met hen zelf en met de deelnemers ging, advies te geven of zo 

nodig meer hulp in te schakelen.  

Alle deelnemers ontvingen vlak voor Pasen een vrolijke bos bloemen met een mooie kaart. 
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Kleinschalig opstarten 

In april werd het duidelijk dat het geestelijk welzijn van de deelnemers achteruit ging door te 

weinig prikkels, activiteiten en sociale contacten. Onze vrijwilligers signaleerden angsten en 

depressieve klachten bij hun ‘maatjes’. Tegelijk bleek dat ook de rijksoverheid zich bewust 

werd dat het geestelijk welzijn van kwetsbare personen onder druk stond onder invloed van de 

maatregelen voor sociale distantie. In een telefoongesprek met de GGD werd duidelijk dat we 

als organisatie zelf konden beslissen om de activiteiten weer te starten, uiteraard met 

inachtneming van de hygienemaatregelen van dat moment. ‘Besloten georganiseerde 

dagactiviteiten voor kwetsbare personen’ waren toegestaan en werden zelfs aangemoedigd 

door de Rijksoverheid. 

We hebben een draaiboek ‘kleinschalig opstarten’ samengesteld om voorzichtig én verantwoord 

weer open te gaan. Daarbij hebben we ons gebaseerd op informatie van het RIVM, de richtlijn 

van het Ministerie VWS Dagbesteding en de richtlijn kleinschalige dagbesteding GGD 

Amsterdam. Verder hebben we contact gezocht met Odensehuizen binnen het Landelijk 

Platform Odensehuizen, de gemeente Culemborg, ElkWelzijn en de dagopvanglocatie van 

Zorgcentrum Beatrix voor afstemming en uitwisseling van informatie en oplossingen. 

Zo werd ons duidelijk dat we met de volgende maatregelen weer mensen in het Odensehuis 

konden gaan ontvangen: 

• Maximaal 8 personen tegelijk binnen, inclusief vrijwilligers, alleen op uitnodiging 

• Locatie herinrichten zodat goed afstand kan worden gehouden 

• Met het actuele aantal actieve vrijwilligers kunnen we 3 dagdelen 

bemensen 

• Bij binnenkomst: handenreinigen, gezondheidscheck, geen 

handenschudden 

• Zoveel mogelijk blijven zitten 

• Vrijwilligers controleren op handhaving en helpen deelnemers er aan 

te herinneren. 

• Gebruik van Face-shields en mondkapjes 

• Reiniging van meubilair en uitgebreide ventilatie na elke bijeenkomst 

 

Selecteren en indelen… hoe doe je dat als Odensehuis? 

De corona-maatregelen troffen ons in het hart. Sociaal contact bevorderen is wat wij doen en 

dat was nu ineens wat vermeden diende te worden. Openheid en vrijheid zijn belangrijke 

waarden in het Odensehuis, eigen regie over het leven óók bij dementie is wat wij faciliteren. 

Dan valt het niet mee om mensen in groepjes te gaan indelen. Ook was al gauw duidelijk dat 

we door de beperkingen niet iedereen weer konden gaan verwelkomen, dus er zou ook een ‘2e 

fase groep’ of wachtlijst moeten worden gevormd. Maar wie komt er op de wachtlijst en wie 

kan direct weer naar het Odensehuis komen? 

Zoals altijd hebben we onze weg daarin weer gevonden samen met de deelnemers en de 

vrijwilligers. 

Tijdens de periode van sluiting onderhielden de vrijwilligers soms intensief contact met hun 

maatjes. Zo waren zij vaak goed op de hoogte van het welzijn van deze deelnemers. Om nog 

gerichter inzicht te krijgen in behoeften en wensen zijn de vrijwilligers met behulp van een 

eenvoudig vragenlijstje in gesprek gegaan met hun maatjes:  

• Geef op een schaal van 1-10 aan hoe groot de behoefte is om weer naar het OH te 

komen (1=ik red mij wel, 10=het gaat niet goed thuis) 
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Gemiddeld werd de behoefte aangegeven met een 7 á 8 op de schaal van 1-10.  

• Wie hoop je weer te zien in het OH? 

De meesten noemden 2-3 namen van mede-deelnemers. 

• Wat mis je het meest van het OH? 

Vaak genoemd: de gezelligheid ‘het ongedwongen samenzijn’, de gesprekken 

met elkaar en de vrijwilligers ‘çontact met andere mensen’, samen lunchen. 

Sommigen noemden activiteiten als Tai Chi, muziek/zingen, schilderen, 

biljarten, een lezing. 

• Wat zou je graag weer willen doen?  

Activiteiten zoals hierboven genoemd, maar vooral: ‘het normale programma’ 

Zo heeft de coördinator, samen met een stagiair en enkele vrijwilligers, op basis van de input 

van de deelnemers, drie groepjes van 4 of 5 mensen samengesteld die één keer per week op 

een vast dagdeel naar het Odensehuis konden komen. Sommige deelnemers kozen er zelf voor 

nog even te wachten. Degenen die weer naar het Odensehuis konden komen, al was het maar 

één keer per week, waren daar zonder uitzondering ontzettend blij mee. 

De eerste maanden stonden er ongeveer 9 mensen op de wachtlijst. Met deze mensen werd het 

individueel contact door vrijwilligers voortgezet, een enkele keer kon iemand ‘invallen’ bij een 

afmelding maar dat was niet voor iedereen geschikt. In de loop van het jaar nam dit aantal af 

door natuurlijk verloop en het ontbreken van nieuwe aanmeldingen. 

De individuele contacten werden soms ook voortgezet met deelnemers die wel weer welkom 

waren in het Odensehuis. Voor enkele deelnemers was éénmaal per week naar ons toe komen 

te weinig of was er sprake van overbelasting van de naaste. In die gevallen bleef de vrijwilliger 

zich inzetten voor de deelnemer. Soms ontstond er ook een persoonlijke band tussen de 

maatjes waardoor contact werd voortgezet. 

 

Vrijwilligers 
We zijn het jaar 2020 gestart met een team van 17 vrijwilligers. In de loop van 2020 zijn 4 

vrijwilligers gestopt met hun werk. Onder invloed van de corona-crisis, vakanties en zorgen om 

de eigen gezondheid waren er in de zomer maar ongeveer 6 vrijwilligers actief en kostte het 

soms moeite het rooster rond te krijgen. 

Uiteraard hebben we de bekende kanalen 

ingezet om nieuwe vrijwilligers te 

werven, zoals de vacaturebank van het 

Vrijwilligers Informatie Punt van 

ElkWelzijn, social media, onze website en 

netwerken. 

We hebben deelgenomen aan de 

vrijwilligersmarkt op de Markt op zaterdag 

10 oktober (zie foto), georganiseerd door 

ElkWelzijn. Dit heeft één nieuwe 

vrijwilligster opgeleverd. 

 

We zijn intensief in contact gebleven met de vrijwilligers die niet actief waren. We spraken 

over voorwaarden die belangrijk voor hen waren om zich veilig te voelen om weer aan de slag 

te gaan. Ook boden we mogelijkheden om zich ‘achter de schermen’ in te zetten voor het 

Odensehuis of individueel deelnemers te ondersteunen. 
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In het najaar kregen meer mensen weer vertrouwen om actief te worden (mede door het 

Waarderend Onderzoek, zie hieronder) en tegen het eind van het jaar werden we ineens 

overspoeld door telefoontjes van geïnteresseerden in vrijwilligerswerk bij het Odensehuis! 

Soms via een bekende vrijwilligster, soms op eigen initiatief. 

Zo konden we het jaar weer afsluiten met 17 actieve vrijwilligers en uitbreiding van de 

openingstijden gaan voorbereiden.  

Aantal vrijwilligers begin 2020 17 

Aantal vrijwilligers eind 2020 17 

Vrijwilligers gestopt (redenen: slechte 
gezondheid, aanvaarden bestuursfunctie, 
persoonlijke omstandigheden) 

4 
 

Vrijwilligster Ina neemt 
afscheid 

 

Nieuwe vrijwilligers 4 

Stagiair (HBO Social Work) 
Taalstagiaire (via Jobhulp) 

1 (febr.-juni) 
1 (v.a. dec.) 

Vrijwilligersfuncties Gastvrouw/heer 
Workshop/activiteitenbegeleider 
Administratief medewerker 
Huishoudelijk medewerker 
PR en communicatiemedewerker (vacant) 
Gespreksleider lotgenotengroep 

Werkgroepen Werkgroep Lief&Leed 
Werkgroep Programma 
Werkgroep OpMaat 
Werkgroep Kerst 

Overleg (soms live, meestal via Zoom) Elke 6 weken algemeen overleg 
Werkgroepen naar behoefte 

Training Leesmap over (omgaan met-) dementie en 
on-the-job bij aanvang vrijwilligerswerk 
Waarderend Onderzoek (zie toelichting) 

 

Waarderend Onderzoek: leven met corona op de lange termijn 

In september werd het vrijwilligersteam alsmaar somberder. Het 

gebrek aan perspectief door de steeds langer durende corona-

crisis begon zijn tol te eisen. Tegelijk werd het duidelijk dat we 

voorlopig nog niet van Corona af waren. We realiseerden ons dat 

we moesten gaan nadenken over lange-termijn oplossingen mét 

corona-maatregelen, dat we het Odensehuis wellicht anders 

moesten gaan inrichten om ondanks het rondzwervend virus toch 

voor zoveel mogelijk mensen met dementie iets te kunnen 

betekenen. 

Op 24 september zijn de coördinator en het vrijwilligersteam een 

intensief traject gestart geïnspireerd door de methode 

Waarderend Onderzoek. Dit is een methode om tot veranderingen 

in een organisatie te komen op basis van wat goed gaat en met 

bijdragen van alle betrokkenen. In de periode 24-9 t/m 5-11 zijn 

we viermaal bij elkaar gekomen.  

We hebben de volgende stappen doorlopen: 



8 
 

• Waarderen: wat gaat er goed in het OH? Hoe onderscheiden we ons positief? Waar ben 

je trots op, word je blij van? 

• Dromen: over een jaar, hoe ziet het Odensehuis er dan uit? Welke ontwikkelingen zie 

je? Wat heeft aan die veranderingen bijgedragen? 

• Ontwerpen: wat moet er gebeuren, wat is er nodig bij jezelf of het OH? Is er 

samenhang tussen wensen, dromen en ideeën? 

• Doen: omzetten van plannen in acties, waarbij iedere doet waar hij/zij goed in is, 

passie voor heeft. 

Resultaten: 

• Gemotiveerde en geïnspireerde vrijwilligers die weer trots waren op hun werk! Vooral 

de eerste twee bijeenkomsten gaven nieuwe energie aan het team: stilstaan bij wat 

goed gaat en waar we trots op zijn gaf inspiratie en positief perspectief in deze 

sombere tijden. Ook vrijwilligers die niet of minder actief konden zijn voelden zich 

weer betrokken. 

• De rode draad bij alles waar we trots op zijn bleek: de persoonlijke aandacht die we 

bieden én het gevoel van gezamenlijkheid. ‘Samen doen en samen beleven’ werd 

als kern genoemd waar wij goed in zijn. 

Met elkaar hebben we besloten deze kern te versterken. 

• De bijeenkomsten hebben geresulteerd in 

1. Meer betrokken en actieve vrijwilligers 

2. Toename aantal vrijwilligers die zelf workshops en activiteiten 

organiseren 

3. Nieuwe werkgroep OpMaat: groepje vrijwilligers die individueel 

aandacht geven aan deelnemers die dat nodig hebben, of ze wel of (nog) 

niet het OH bezoeken. Met begeleiding door de coördinator. 

4. Uitwerking plan voor extra dagdeel open. 

 

Projecten en activiteiten 
 

Fotoproject ‘Mijn leven [met dementie] in beeld’ 

Dit in 2019 gestarte project in samenwerking met de 

Culemborgse Fotoclub Lek en Licht hebben we in 2020 

ondanks de Corona-crisis succesvol kunnen afronden 

met een expositie in de Kapel van de bibliotheek van 18 

juli t/m 31 augustus. De expositie is op 17 juli in 

besloten kring geopend door geportretteerde Piet 

Kuiper samen met locoburgemeester Colin Stolwijk, die 

de zieke burgemeester Gerdo van Grootheest verving.  

In het najaar volgden nog exposities in buurtcentrum Bolderburen en in de Gelderlandfabriek. 

Het doel van dit project luidde: 

Een foto expositie waarin thuiswonende mensen met beginnende dementie én hun naasten 

laten zien hoe hun leven met toenemende beperkingen er uit ziet door middel van kwalitatief 

mooie foto’s en eventueel een geschreven toelichting. De expositie geeft de samenleving een 

realistisch beeld, gegeven door de mensen die er mee te maken hebben zelf, maar is ook 

artistiek interessant.  

12 Banieren én een fotoboek vertellen het verhaal van 6 deelnemers van het Odensehuis. 

Prachtig in beeld gebracht door 6 fotografen van de fotoclub. 
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Links: deelnemer Piet 

Kuiper, loco-burgemeester 

Colin Stolwijk en 

coördinator Renée 

Lankwarden tijdens de 

opening van de expositie. 

Rechts: bezoekster onder de 

indruk van de foto’s. 

Onder: Fotobespreking 

 

 

 

Detail van het paneel van Mary Wierda. 

 

Gezien de (ruim 50!) reacties in het gastenboek is het doel bereikt: 

 

 

 

 

 
 

 

Alle betrokkenen waren trots op- en blij met het resultaat. 

Citaten van geportretteerden geven een beeld van hun motivatie om mee te doen: 

‘Het was gewoon hartstikke leuk om mee te doen. De fotografe komt nog regelmatig een 

kopje koffie drinken en haar man helpt mij in de tuin.’ 

‘Er moet gewoon veel meer over gepraat worden. Dan snappen de mensen het als je iets 

niet meer weet.’ 

‘Vaak vragen mensen aan mij hoe het met mijn vrouw gaat, terwijl ze er naast staat. 

Mensen hebben geen idee. Er moet véél meer over bekend worden, daarom hebben wij 

meegedaan!’ 
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Het project heeft mooie publiciteit gegenereerd in het AD, De Gelderlander, De Culemborgse 

Courant, op social media en een filmpje op CulemborgTV. 

Het project is uitgebreid geëvalueerd. Als succesfactoren zijn genoemd: de urgentie bij de 

deelnemers ‘dit verhaal moet verteld worden’, de ruime tijd die is uitgetrokken voor de 

fotografie-fase waardoor er vertrouwen ontstond tussen fotograaf en gefotografeerde wat de 

kwaliteit en diepgang ten goede is gekomen, de combinatie van gezamenlijke foto-

bespreekbijeenkomsten én individuele begeleiding van de fotografen. 

Eén van de verbeterpunten leerde ons voor een volgend project: investeer meer in het 

‘meenemen’ van de deelnemers in het idee voor het project. Nu overvielen we hen met een 

min of meer kant en klaar project, waardoor werving van deelnemers moeizamer ging dan 

verwacht.  

Dit project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van: Cultuurfonds Culemborg, RCOAK, 

Fonds Sluyterman van Loo en de Rotaryclub Culemborg. 

 

Activiteitenproject OdenseActief! 

In 2017 zijn we de activiteiten in het Odensehuis gestart met een subsidie van het Fonds voor 

de Leefbaarheid van de Provincie Gelderland onder de projecttitel: OdenseActief! 

In 2019 hebben we flink geïnvesteerd in fondswerving voor een vervolg van de activiteiten. Dit 

resulteerde in fondsfinanciering van OdenseActief voor de periode september 2019 – september 

2020. 

De projectperiode is verlengd tot het einde van het jaar i.v.m. de 2 maanden sluiting door de 

corona-maatregelen, en daarna een andere uitvoering van de activiteiten. 

OdenseActief! is de parel van het Odensehuis. De kracht is gelegen in het feit dat het 

programma zich organisch ontwikkeld in nauw overleg met onze deelnemers en voortdurend 

met hen wordt geëvalueerd. De werkgroep Programma (vrijwilligers en coördinator) werkt 

ideeën uit en stelt het programma samen. 

We moeten het jaar splitsen in vóór corona en tijdens corona. 

In de periode januari – 12 maart werden er twee activiteiten per week georganiseerd binnen de 

openingstijden, en waar door elke belangstellende deelnemer aan meegedaan kon worden. 

Na de sluiting zijn we vanaf 25 mei kleinschalig weer open gegaan met 3 maal per week een 

klein groepje vaste deelnemers. Al snel bleek dat 2 uur met een klein groepje praten voor veel 

mensen vermoeiend werd gevonden; er is gewoon minder interactie. Er ontstond de behoefte 

dat er ‘iets’ gebeurde, iets om samen te doen. 

En zo ontstond er een nieuw programma OdenseActief: dagelijks tijdens de bijeenkomst 

van 2 uur, een uurtje een activiteit. En elke activiteit tweemaal herhalen zodat iedereen op 

zijn/haar vaste dag bereikt werd. Niet meer zingen wat zo populair was… Dat vroeg een hele 

andere organisatie en een flink gepuzzel om rekening te houden met alle wensen van 

deelnemers én met die van de workshopgevers!  

In 2019 zijn enkele vrijwilligers activiteiten gaan ontwikkelen vanuit eigen passie, 

deskundigheid, interesse of kennis uit het vroegere beroep. Dit proces stond even stil onder 

invloed van de corona-maatregelen, maar is na de zomer voortgezet. In het najaar werden 
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méér vrijwilligers actief om zelf workshops en activiteiten te 

organiseren. Dat gaf de noodzakelijke flexibiliteit in de 

organisatie en planning. Alleen voor de beweeg-activiteiten 

worden professionele docenten ingezet, en voor een enkele 

incidentele activiteit. 

 

 

Vrijwilligster Kitty van Beurden tijdens één van haar populaire 

kunstlezingen 

 

OdenseActief!  
periode januari – 12 maart  2020 
(vóór Corona) 

Er zijn in deze periode 23 activiteiten 
georganiseerd. 
 

Toppers: maandelijks terugkerende 
activiteiten: 

• Kunst met Kitty (kunstlezing) 

• Zingen met Hart&Ziel (wereldmuziek) 

• Zingen zonder Zorgen (bekende 
liedjes) 

• Actief op muziek 

• Tai Chi 

• Creatieve workshop 

• Sjoel&Spel 
 
 
 

Incidentele activiteiten: 

• Fotopresentatie Ethiopie 

• 2 college’s Biologie (Oud Geleerd 
Jong Gedaan) 

• Drentse kniepertjes bakken 

• Tafel vol Verhalen, n.a.v. 25 jaar na 
de evacuatie van het Rivierengebied 

Gemiddeld namen 13 mensen deel aan een activiteit. 
 

 

OdenseActief!  
periode 25 mei – december 2020 
(Tijdens Corona) 
 

Er zijn in deze periode 102 activiteiten 
georganiseerd 

Toppers: maandelijks terugkerende 
activiteiten: 

• Kunst met Kitty (kunstlezing) 

• Genieten van klassieke muziek 

• Parels uit de schatkist van het 
Nederlandse lied 

• Actief op muziek 

• Tai Chi 

• Creatieve workshop 

• Sjoel&Spel 
 

En alles in drievoud ivm de kleine, vaste 
groepjes. 

Incidentele activiteiten: 

• Pianoconcert Ellen Verhagen 

• Saxofoonconcert met toelichting door 
Haite Schootstra 

• Rondleiding tentoonstelling Vrij in 
Grote of Barbarakerk 

• College De vrouw in de 19e eeuw 
(Oud Geleerd Jong Gedaan) 

• Werken met klei 

• Op de koffie bij Kris: alle deelnemers 
én vrijwilligers welkom in de grote 
tuin van deelnemer Kris! 
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Speciaal decemberprogramma, samengesteld door de werkgroep Kerst: 

• Week 49: dagelijks de lezing ‘De drie mantelheiligen, van st. Michael tot Advent’, 
een antroposofische kijk op de tijd van het jaar door vrijwilligster Anna Ruysink. 

• Week 50 en 51: Creatief op weg naar kerst. Keuzeworkshops 

• Week 52: Muzikale ontmoetingen bij de kerstboom. Live concerten. Mogelijk gemaakt 
door het Fonds Brentano 

• Week 53/01: Gesloten. 

 
Mezenkastjes in elkaar zetten            Muzikale ontmoetingen bij de kerstboom              Kaarsen decoreren 

Gemiddeld namen 4-5 mensen (maximum aantal tijdens corona) deel aan een activiteit.  
In totaal hebben in 2020 42 mensen 1 of meer keren meegedaan aan de activiteiten.  
 

 

OdenseActief! wordt gesteund door VSB Fonds, Fonds Sluyterman van Loo, Oranjefonds en 
RCOAK. 
 
 

Gespreksgroep voor naasten 

De gespreksgroep voor naasten wordt geleid door de ervaren (en vrijwillige) gespreksleiders 

Bettie ten Cate en Jan den Hertog. 

Aantal unieke deelnemers 
over het hele jaar 

12 

Aantal deelnemers gestopt 
ivm overlijden of opname 
van partner 

2 

Nieuw gestarte deelnemers 2 

Aantal bijeenkomsten Maandelijks, in totaal 8  
 

Invloed Corona-crisis Door de corona-maatregelen zijn er geen bijeenkomsten 
gehouden in maart, april, mei en december. 
In die periode hebben we het contact met de deelnemers vorm 
gegeven via mailen en bellen. 
 
De deelnemers melden ons het belang van een vaste structuur; 
het ontbreken ervan leidt tot zwaardere belasting van de 
naasten. 
 

 

In de thema’s in de gespreksgroep zien we een constante inhoud.  

Het onder elkaar zijn is van grote betekenis; met één woord begrijp je elkaar en je kunt in de 

groep vrijuit praten.  

Uitwisselen van ervaringen en tips aan elkaar. Mooi is het om te zien hoe men vooral ook 

praktische zaken met elkaar deelt:  
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• netwerk betrekken zowel privé als professioneel,  

• inschakelen van dementieconsulent, steunpunt mantelzorg, 

dagopvangmogelijkheden 

• betekenis van mentorschap en bewindvoering  

• wanneer opname en hoe gaat dat dan,  

• tips uitwisselen bijv. neem de tijd en ruimte je op voorzieningen te oriënteren en 

neem altijd iemand mee. 

De ervaring leert dat er in de zorg niet altijd aandacht is voor het systeem om de persoon met 

dementie heen en hoe dat overeind kan blijven. 

De deelnemers melden ons het belang van een vaste structuur; het ontbreken ervan leidt tot 

zwaardere belasting van de naasten. 

 

Geheugenspreekuur 

Het Geheugenspreekuur wordt wekelijks gehouden in 

samenwerking met Dementieconsulenten Rivierenland. Eén 

van de in Culemborg werkzame dementieconsulenten houdt 

een open spreekuur: iedere burger met een vraag over 

dementie of geheugenklachten kan bij haar terecht zonder 

afspraak, zowel voor zichzelf maar ook met vragen of 

zorgen over een ander. 

Het doel van het spreekuur is, een heel laagdrempelige 
plek te bieden waar mensen makkelijk kunnen binnenlopen 

voor informatie. Dit zijn dus niet de mensen die begeleid worden door de dementieconsulent  
en vaak al een diagnose dementie hebben. Het spreekuur bereikt juist mensen die over hun 
zorgen nog met niemand gesproken hebben.  

 

Mensen die het geheugenspreekuur bezoeken: 

1) Partners of kinderen van mensen met dementie 

2) Mensen met geheugenklachten of dementie zelf 

Dementieconsulente Nancy Kwinten (zie foto) over het spreekuur: ‘Het voordeel van dit 

open spreekuur is dat mensen eerder aan de bel trekken. Ze zijn dan in een vroeg stadium 

beter op de hoogte van de mogelijkheden en uiteindelijk hoop je dat ze zo eerder in beeld 

komen bij de huisarts en eerder passende begeleiding krijgen bij geheugenklachten of hun 

naaste beter kunnen begeleiden.’ 

Coördinator Renée Lankwarden over het spreekuur: ‘Ook mensen die het Odensehuis 

bezoeken, lopen soms even binnen met een vraag. Dat is zó veel makkelijker dan eerst een 

afspraak te moeten maken. Zelf vind ik het ook fijn dat het een heel kort lijntje is met 

een heel deskundige en ervaren collega. Ik kan haar makkelijk een casus voorleggen, 

collegiaal overleg voeren of we wisselen trends uit die we signaleren tijdens ons werk.’ 

 

 

Veel gehoorde citaten in de groep: 

‘Je staat als mantelzorger altijd ‘aan’.’ 
‘Neem zelf initiatief, stap erop af.’ 
‘Praat niet óver maar mét de mensen met dementie.’ 
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Thema’s die besproken zijn: 

• Omgaan met veranderend gedrag van mijn naaste 

• Ik heb geheugenklachten, heb ik nu dementie? Kan ik dit verder laten onderzoeken? 

• Wat helpt om geheugenklachten niet te laten verergeren? 

• Hoe regel ik zorg en ondersteuning? 

• Waar moet ik zijn voor dagbesteding, ondersteuning thuis? 

• Vragen over rechtsbescherming van mensen met dementie 
 

Tussen 16 maart en 21 september is er geen Geheugenspreekuur gehouden door de corona-

maatregelen. 

Na de her-opening in september zijn in het najaar ongeveer 5 gesprekken gehouden; veel 

oudere burgers waren nog huiverig om het spreekuur te bezoeken. Een enkele keer is een 

telefonisch advies gegeven. 

 

Wandelgroep 

Begin oktober 2019 is bij wijze van experiment op de woensdagmorgen de wandelgroep 

gestart. Het doel van deze activiteit was, om jongere mensen (tot 65-70 jaar) met dementie te 

bereiken die tot dan toe nog nauwelijks naar het Odensehuis toe kwamen. Een klein onderzoek 

onder professionals in ons netwerk leerde, dat deze groep moeilijk te bereiken is en vaak 

slecht in beeld is bij bv huisartsen. Een actief aanbod zou wellicht interessant kunnen zijn voor 

deze groep. 

Onder begeleiding van een vrijwilligster is wekelijks vanuit het Odensehuis een wandeling van 

ongeveer een uur gemaakt, met een kop koffie of thee na. 

Op 16 maart is deze activiteit gestopt onder invloed van de Corona-maatregelen. 

Er hebben in totaal 3 mensen deelgenomen: 1 naaste die ook de gespreksgroep bezoekt, en 2 

mensen die ook de andere activiteiten van het Odensehuis bezoeken. Allen 70+. 

Ondanks intensieve werving middels publiciteit in de Culemborgse Courant, flyers, posters, 

mailing naar netwerkcontacten en wekelijks plaatsing in de agenda van de Culemborgse 

Courant hebben we moeten concluderen dat we de gewenste doelgroep niet bereikt hebben. 

Door de lange duur van de Corona-maatregelen hebben we in 2020 geen actie meer 

ondernomen om deze groep te gaan bereiken. Als we onze activiteiten weer kunnen gaan 

uitbreiden gaan we ons nader beraden hoe deze doelgroep wel te bereiken is. 

 

PR en communicatie 
 

Onze publiciteit stond in 2020 uiteraard ook onder invloed van de corona-crisis. Tijdens de 

eerste lock-down hebben we de strategie aangepast naar ‘laten weten dat we er zijn en wat 

we doen, zonder actief nieuwe deelnemers te werven’. Dit laatste om de wachtlijst niet nog 

verder te laten oplopen en het onduidelijke perspectief wat we mensen konden bieden. In het 

laatste kwartaal hebben we dit weer los kunnen laten omdat de wachtlijst slonk door natuurlijk 

verloop en er perspectief kwam op uitbreiding van de openingstijden. 

We zijn actiever gaan publiceren op social media (Facebook en Instagram) met positieve posts 

over activiteiten en gebeurtenissen. 

In de pers vóór de corona-crisis: 
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In januari hebben we meegedaan aan activiteiten rond de 

herdenking van de Evacuatie in 1995, met op 21-1 een persbericht 

in Culemborgse Courant over de Tafels vol Verhalen: ‘Praat mee 

aan de tafel vol verhalen’.  

In februari startten we met een aantal colleges, gegeven door 

studenten van het landelijk project Oud Geleerd Jong Gedaan. Dat 

heeft mooie pers opgeleverd middels artikelen in de Culemborgse 

Courant, in het AD en De Gelderlander door journalist Bram van Schaik: ‘Colleges voor mensen 

met beginnende dementie: ,,Het is heus niet zo dat je alleen nog maar kunt bingoën’ 

https://www.gelderlander.nl/culemborg/colleges-voor-mensen-met-beginnende-dementie-

het-is-heus-niet-zo-dat-je-alleen-nog-maar-kunt-bingoen~a14922a9/ 

in de agenda van de Culemborgse Courant plaatsten we wekelijks de OdenseActief! 

activiteiten, evenals het Geheugenspreekuur en maandelijks de gespreksgroep voor naasten. 

In de pers tijdens de corona-crisis 

Op 16 maart, de dag dat we door de uitbrekende corona-pandemie de deuren tijdelijk moesten 

sluiten, het trieste bericht in de Culemborgse Courant: ‘Het Odensehuis sluit deuren tijdelijk’. 

Vervolgens hebben we het hele verdere jaar zoveel mogelijk (bijna wekelijks) gepost op 

Facebook en Instagram met positieve berichten over wat er wél gebeurde in het Odensehuis. 

 

Publiciteit voor Fotoproject ‘Mijn leven [met dementie] in beeld  

In juni/juli genereerde de afsluitende expositie van het 

fotoproject ‘Mijn leven [met dementie] in beeld’ de nodige mooie 

publiciteit. Er verschenen artikelen in AD en De Gelderlander door 

journalist Bram van Schaik op 5 en 15 juli 2020 ‘Zo ziet leven met 

dementie eruit’, met interviews met de geportretteerden. 

Persberichten werden geplaatst in de Culemborgse Courant op 1, 

15 en 21 juli met aankondigingen en foto’s van de opening. 

Culemborg TV maakte een video van de opening van de expositie. 

Deze is meermalen getoond op SRC TV: 

http://www.culemborg.tv/videos/culemborg-tv/fotografische-

ontmoetingen-van-mensen-met-dementie 

De expositie eind november in de Gelderlandfabriek leverde op 27-

11-’20 een artikel in de Culemborgse Courant op. 

 

Overige publicaties  

Tegen het eind van het jaar zijn er publicaties in de Culemborgse 

Courant geweest naar aanleiding van de 25ste kunstlezing in het 

Odensehuis, en het vertrek van Sophie Hakvoort en de komst van Carla 

Molkenboer als voorzitter van het bestuur van de stichting Odensehuis 

Culemborg. 

Ook aan het eind van het jaar zijn we het Geheugenspreekuur weer in 

de agenda van de (online-) Culemborgse Courant gaan plaatsen. 

We hebben 5 nieuwsbrieven verspreidt onder deelnemers, vrijwilligers en andere 

geïnteresseerden. 

 

https://www.gelderlander.nl/culemborg/colleges-voor-mensen-met-beginnende-dementie-het-is-heus-niet-zo-dat-je-alleen-nog-maar-kunt-bingoen~a14922a9/
https://www.gelderlander.nl/culemborg/colleges-voor-mensen-met-beginnende-dementie-het-is-heus-niet-zo-dat-je-alleen-nog-maar-kunt-bingoen~a14922a9/
http://www.culemborg.tv/videos/culemborg-tv/fotografische-ontmoetingen-van-mensen-met-dementie
http://www.culemborg.tv/videos/culemborg-tv/fotografische-ontmoetingen-van-mensen-met-dementie
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Samenwerken 
 

We werken intensief samen met, of zijn aangesloten bij, de volgende organisaties: 

Lokaal: 

• Gemeente Culemborg 

Bezoek door wethouder Baggermans (midden) aan het Odensehuis 

• ElkWelzijn 

Steunpunt Mantelzorg 

Vrijwilligers Informatie Punt 

Netwerk Vrijwilligers in Zorg & Welzijn 

Sociale wijkteams 

Met ElkWelzijn is meegewerkt aan een plan, dat in 2021 

wordt uitgewerkt, voor het bereiken van mensen met 

een migratie achtergrond en dementie. ElkWelzijn heeft goed contact met deze doelgroep en 

het Odensehuis brengt de (ervarings-)deskundigheid in over leven met dementie. 

• Stichting Zorgcentra De Betuwe 

(stZDB steunt het Odensehuis praktisch en inhoudelijk als vóórliggende voorziening, bv 

door in 2018 en 2019 als detacheerder voor de coördinator op te treden, en zich in te 

zetten voor de pilot ‘deelnemers met een indicatie in het Odensehuis’. 

 

• Stichting Elisabeth Weeshuis  

(Hebben het mogelijk gemaakt dat wij in 2021 een 

prachtige nieuwe locatie kunnen betrekken op 

Bolderburen. Verrasten onze vrijwilligers met een leuke 

attentie als dank voor hun inzet voor de ouderen in 

Culemborg tijdens de corona-crisis, zie foto) 

• Alzheimer Café Culemborg 

Regionaal: 

• Geriatrisch netwerk (GGZ Rivierenland) 

• Ketenzorg Dementie (Netwerk Dementie Rivierenland) (aansluiting bij thema-project 

‘Eenzaamheid’) 

• Welzijn West Betuwe (Intensief overleg tussen Odensehuis Culemborg en Welzijn West-

Betuwe over een initiatief voor een Odensehuis in de gemeente West Betuwe) 

• Dementieconsulenten Rivierenland (doorverwijzing, Geheugenspreekuur) 

Landelijk: 

• Landelijk Platform Odensehuizen 

(We nemen deel aan een landelijke werkgroep die een gezamenlijke strategie 

ontwikkeld waarin we benoemen wat we doen en waar wij ons in onderscheiden als 

Odensehuizen.  

We zijn actief op het platform 1SociaalDomein waar landelijk alle Odenshuizen elkaar 

ontmoeten.)  

In 2020 zijn we financieel gesteund door: Gemeente Culemborg, Cultuurfonds Culemborg, 

Fonds Sluyterman van Loo, Oranjefonds, Rabobank West Betuwe, RCOAK, Rotaryclub 

Culemborg, VSB Fonds, Fonds Brentano. 
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Bestuurlijk verslag 
 

In 2020 kwam het bestuur 9 keer bij elkaar. Door de pandemie vergaderden we regelmatig 

online. De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:  

- De consequentie van de pandemie voor de deelnemers en activiteiten van het Odensehuis 

en hoe hiermee om te gaan ook in relatie tot de projecten OdenseActief en het fotoproject 

- De structuur van het Odensehuis dat heeft geresulteerd per 1 januari 2021 in het 

verschuiven van enkele coördinatietaken naar een projectmanager die zich m.n. richt op 

netwerkontwikkeling, samenwerking in de dementieketen en financiën. 

- Personeelsbeleid; Het tijdelijke dienstverband van de coördinator van steeds 1 jaar kon 

niet meer in tijdelijk worden verlengd. Ondanks dat we structurele financiering ontberen 

hebben we toch besloten de coördinator een vast dienstverband aan te bieden. 

- Huisvesting; de verhuurder heeft het pand verkocht met als consequentie dat wij uiterlijk 

oktober 2021 het pand moeten verlaten. Gesprekken met het Elisabeth Weeshuis hebben 

geresulteerd in een huurovereenkomst voor een ruimte voor 3 dagen per week per 1 mei 

2021 in Bolderburen. Een geweldige locatie met een mooie ruime ontmoetingsruimte, een 

grote keuken en een prachtige tuin. Het biedt vele mogelijkheden om de samenwerking 

met anderen zoals Elk Welzijn te versterken aangezien zij in de molen ism de buurt 

activiteiten ontwikkelen. 

- Netwerkactiviteiten; verkennende gesprekken met samenwerkingspartners 

o Met Elk Welzijn, met Santé partners m.n. gericht op informatie verstrekken.  

o Met zorg centra de Betuwe dat heeft geresulteerd in het onderzoeken van 

samenwerking rondom wmo geïndiceerde deelnemers, begeleiding licht, in 2021 

en detachering van enkele uren van de projectmanager per jan. 2021 

o Stichting Welzijn West Betuwe; wij ondersteunen de stichting in Geldermalsen 

in hun onderzoek om een Odensehuis in Geldermalsen te starten. 

o Met de gemeente Culemborg. Op voorstel van de wethouder is er tot ons 

genoegen een gestructureerd contact tot stand gekomen zodat we het 

gemeentelijk beleid en de ontwikkelingen van het Odensehuis goed met elkaar 

kunnen afstemmen. Door de pandemie heeft het geplande onderzoek begin 2020 

naar de meerwaarde van het Odensehuis niet kunnen plaatsvinden. Helaas heeft 

het overleg met de gemeente nog niet geresulteerd in een structurele 

financiering voor het Odensehuis. 

- Financiën: Zie financieel verslag van de penningmeester  

- Vrijwilligers: door de pandemie heeft er geen meeting van bestuur en vrijwilligers 

plaatsgevonden. Zodra het weer mogelijk is pakken we dat in 2021 op. 

 

Samenstelling bestuur:  

Voorzitter:   mevrouw S.M.A. Hakvoort, Culemborg tot 1 november 2020, daarna 
mevrouw C.M.B.A. Molkenboer, Culemborg 
Secretaris:  mevrouw E.T. Brand, Culemborg tot 1 juni 2020, vanaf 1 juli mevrouw M. 
Elsten, Culemborg en vanaf 1 december mevrouw M.J. Boerkamp 
Penningmeester: de heer A.J. Eenkema van Dijk, Culemborg tot 1 juli, vanaf 1 juli de heer 
A. van Mourik 
Algemeen bestuurslid: mevrouw C.M.B.A. Molkenboer, Culemborg tot 1 november 2020 
Algemeen bestuurslid: mevrouw G.G. van Zadelhoff, Geldermalsen, vanaf 16 december 2019  
Algemeen bestuurslid: mevrouw T.W.M. Keune-Mocking, Geldermalsen, vanaf 16 december 
2019 
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Personeel: 

Algemeen coördinator:  mevrouw R. Lankwarden, Culemborg  
Administratief medewerker: mevrouw E. Aalbersberg, Culemborg, tot februari 2020. 
 

 

Toelichting financieel verslag 
 

Toelichting op de verlies & winstrekening Odensehuis Culemborg 2020 
 
Uitgaven 
 

• 4011 en 4012: salariskosten vaste kracht (werd in 2020 nog betaald via een payroll 
constructie, vanaf 1-1-21 in dienst van Odensehuis Culemborg. Dit levert een flinke 
besparing BTW en overheadkosten op) 

• 4013: ingehuurde vakdocenten t.b.v. workshops project OdenseActief en Fotoproject 
• 4014: training vrijwilligers, attentie vrijwilligers en diverse bestuurskosten 
• 4100: huur pand Achter 't Zand 
• 4128: energiekosten Achter 't Zand 
• 4130: WOZ huurdersdeel 
• 4140: diverse kleine onderhoudskosten voor rekening huurder 
• 4190: diverse huisvestingskosten (niet te boeken op 1 van bovenstaande 

grootboekrekeningen) 
• 4300: bureaukosten (algemene kosten t.b.v. divers administratief werk) 
• 4312: communicatie = kosten telefoon via KPN 
• 4330: kosten divers extern verricht drukwerk t.b.v. projecten 
• 4345: diverse kosten t.b.v. onderhoud hardware 
• 4500: reclame kosten t.b.v. projecten en activiteiten 
• 4530: diverse kosten i.v.m. beheer website en PR activiteiten 
• 4750: kosten extern ingewonnen expertise 
• 4755: kosten administratiekantoor 
• 4770: verzekering t.b.v. vrijwilligers en deelnemers 
• 4785: verteerkosten: diverse consumpties 
• 7020: btw-vrije inkoop 
• 7200: materiaalkosten t.b.v. diverse workshops 
• 7220: consumpties: als 4785 

 
Inkomsten: 
 

• 8300: vrijwillige bijdrage deelnemers 
• 8320: basissubsidie Gemeente Culemborg (€50,000,-) + restant 2019 
• 8322: gift Rabobank (is geoormerkt als reserve en tbv. voorfinanciering fondsen) 
• 8325: stichting cultuurfonds (geoormerkt t.b.v. Fotoproject) 
• 8329: stichting RCOAK (geoormerkt t.b.v. project OdenseActief) 
• 8330: provincie Gelderland (was nog te goed uit subsidie 2019) 
• 8380: giften (diverse individuele giften, o.a van deelnemers) 
• 8400: inkomsten verhuur: verhuur ruimte aan derden 

 
Resultaat van €16.440,- bestaat voornamelijk uit de reserve en geoormerkte giften tbv. 
onkosten verhuizing en bijdrage aan inrichting tuin/terras Bolderburen. 
 
Aart van Mourik (Penningmeester Odensehuis Culemborg) 
voor vragen kunt u mij altijd bellen of mailen 
tel.: 0622209141 of aart.mourik@gmail.com 

mailto:aart.mourik@gmail.com

