Jaarverslag 2021

Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de stichting Odensehuis Culemborg, gastvrije plek voor
thuiswonende mensen met geheugenklachten of dementie én hun naasten.
We kunnen terugkijken op een roerig jaar, waarin we ons wederom hebben moeten verhouden
tot de voortdurende corona-crisis maar óók onze intrek konden nemen in de prachtige locatie
Bolderburen.
Er zijn activiteiten ontplooid om de verdere professionalisering van de organisatie gestalte te
geven, waarbij de eigenheid van het Odensehuis als laagdrempelige voorziening geborgd blijft.
Verschillende samenwerkingspartners steunen ons hierbij, deze relaties hebben zich dit jaar
verdiept.
Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de kennis en ervaring die we in het Odensehuis
opbouwen. En heel blij zijn wij natuurlijk met de toezegging voor structurele subsidie die wij
aan het eind van het jaar mochten ontvangen van de gemeente Culemborg. Wij zien dit als een
erkenning voor ons werk én voor de urgentie van ondersteuning voor burgers in Culemborg die
door dementie zijn getroffen.
Dat maakt het voor ons mogelijk verder vooruit te kijken en te bouwen aan een aantrekkelijke
plek dicht bij huis in Culemborg waar thuiswonende mensen met dementie én hun naasten zich
kunnen ontplooien en zich thuis, gezien en gesteund voelen.

Culemborg, maart 2022

Renée Lankwarden, coördinator
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De afscheidsmuur, waar iedereen aan heeft bijgedragen, van onze locatie Achter ’t Zand.
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Activiteitenverslag
De invloed van de corona-pandemie
Uiteraard heeft de corona-pandemie op het hele jaar 2021 een zware wissel getrokken, wat
door niemand was voorzien.
Sociaal Werk Nederland geeft snel en helder richtlijnen uit voor o.a. buurthuizen en
dagbestedingslocaties. Deze richtlijnen hebben wij gevolgd, telkens als er nieuwe maatregelen
werden afgekondigd door de rijksoverheid.
Zo konden we onder invloed van de diverse lockdowns tot in de zomer slechts kleine, vaste
groepjes deelnemers ontvangen ivm de ‘anderhalvemeter
afstand’. Dat heeft een dempend effect gehad op de gewenste
groei aan deelnemers, maar vooral ook op de zo gewaardeerde
vrijheid en het stimuleren en faciliteren van het sociaal actief
zijn van mensen met dementie en hun naasten. Ook groepsbijeenkomsten als trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten
waren niet, beperkt of alleen online mogelijk. Pas toen het
vaccineren in juni zijn vruchten begon af te werpen onder
onze doelgroep konden we deze beperking loslaten en was
iedereen weer vrij om te komen en gaan wanneer men wilde.
Kris en Renée vegen op 14 juni onder luid applaus de ‘vaste groepjes’ uit.
Maar we tellen ook onze zegeningen: binnen het Odensehuis is er geen enkele ‘uitbraak’ of
interne besmetting geweest!
Deelnemer: ‘Ik ben zo blij dat ik hier naar toe kan! Al is het nu maar één keer in de week,
ik leef er helemaal van op!’
De partner van G. vertelt dat zij, toen de laatste lockdown in december werd ingesteld,
met elkaar hadden afgesproken dat G. voorlopig maar even niet naar het Odensehuis zou
gaan totdat alles weer wat rustiger zou worden.
Maar na een week mist G. het Odensehuis zó erg dat ze maar gauw weer komt.

Verhuizing naar Bolderburen: wat een feest(je)!
Het voorjaar en de zomer hebben in het teken gestaan van de
verhuizing van de locatie Achter ’t Zand naar Bolderburen aan de
Prijsseweg. De stichting Elisabeth Weeshuis, de eigenaar van het
terrein Bolderburen en het pand, heeft er alles aan gedaan om deze
verhuizing voor ons mogelijk te maken. Voor deze stichting is het
Odensehuis een aantrekkelijke huurder die invulling geeft aan de
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maatschappelijke functie van Bolderburen die zij zichzelf tot doel gesteld heeft, waarbij de
verschillende huurders met elkaar samenwerken. Financieel is het voor ons aantrekkelijk
gemaakt om het pand voor 3 dagen per week te huren, met een optie op uitbreiding in het
weekend. Het pand is binnen verbouwd en opgeknapt, waarbij rekening is gehouden met onze
wensen.
Vrijwilligers en deelnemers hebben samen de handen uit de mouwen gestoken. De spullen uit
het oude pand zijn gezamenlijk ingepakt. Het nieuwe pand is deels door vrijwilligers
geschilderd, en ook de inrichting is door hen uitgevoerd. Met een prachtig resultaat tot gevolg!
(Zie foto’s hierboven: de inpak-, verhuis-, en schilderploeg in actie.)
Om de verhuizing mogelijk te maken zijn we 1 week
gesloten geweest; op 27 mei konden we iedereen ontvangen
op onze nieuwe locatie! Met ’s morgens een (bescheiden-)
feestje voor vrijwilligers en bestuursleden, en ’s middags
het eerste groepje deelnemers. En op 23 juni een kleine
feestelijke bijeenkomst waarbij de opening is verricht door
burgemeester Gerdo van Grootheest. Uiteraard alles nog in
bescheiden vorm onder invloed van de strenge coronamaatregelen die op dat moment geldig waren.
De verhuizing is een groot succes. Iedereen voelt
zich eigenlijk direct thuis in het gezellige
Bolderhuis. De omgeving nodigt uit om buiten actief
te zijn en dat gebeurt dan ook volop: elkaar
ontmoeten op het zonnige terras, helpen in de
moestuin, kleine en grote wandelingen, jeu des
boulen op de parkeerplaats. Er wordt echt genoten
van de mooie omgeving. We merken ook dat deze
aantrekkelijke locatie bijdraagt aan de
laagdrempeligheid. Mensen stappen makkelijker
zomaar eens binnen uit nieuwsgierigheid, om
informatie te vragen etc. Precies wat we willen!
Burgemeester Gerdo van Grootheest en deelnemer Kris den Hertog vullen de plantenbakken
bij de entree als openingshandeling.
Door het mooie weer kunnen we meteen genieten van het heerlijke zonnig terras.

Openingstijden
De openingstijden hebben we flink kunnen uitbreiden in 2021. De eerste helft van het jaar nog
sterk beïnvloed door de beperkte mogelijkheden onder invloed van de corona-maatregelen,
maar in de tweede helft van het jaar konden we echt, nog enigszins gedempt, gaan groeien:
1 t/m 17 januari:

3 dagdelen van 2 uur open voor telkens 5 vaste deelnemers.

18 januari t/m 19 juli:

4 dagdelen van 2 uur open voor telkens 5 vaste deelnemers.

Vanaf 14 juni konden de vaste groepjes losgelaten worden en was er weer open inloop!
20 juli t/m 20 oktober:

Maandag open inloop van 10-16 uur inclusief lunch
Woensdag van 10-12 uur open inloop
Donderdag van 14-16 uur open inloop
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Vanaf 21 oktober:

Maandag van 10-16 uur open inloop incl. lunch
Woensdag van 10-12 uur open inloop
Woensdagmiddag open voor werkoverleg, werkgroepen,
afspraken e.d.
Donderdag van 10-16 uur open inloop incl. lunch

Deelnemers
Onder deelnemers verstaan wij thuiswonende mensen met geheugenklachten en/of dementie
én hun naasten, die regelmatig het Odensehuis bezoeken.
De meeste deelnemers komen regelmatig naar de bijeenkomsten en activiteiten, een kleine
groep komt alleen naar de gespreksgroep voor naasten (12) of worden individueel bezocht (7).
De invloed van de corona-maatregelen is goed te zien in onderstaande cijfers.
Het is mooi te kunnen concluderen dat we aan het eind van 2021 weer bijna op het oude
niveau zitten van vóór de corona-crisis, ondanks de vele lockdowns en beperkende maatregelen
waar we heel 2021 mee te maken hadden.
2021
58

2020
42

2019
60

2018
51

Gemiddeld aantal
deelnemers per
dag(deel)

5,1 (tot 14-6 met max 5p. per
bijeenkomst)
9,7 (na 14-6 met open inloop)

13,1 (voor Corona)

11,5

6,5

Gemiddeld aantal
bezoeken per persoon

17,7

16,2

19

6,5

Totaal aantal
personen bereikt

4-5 (tijdens Corona)

In 2021 zijn 7 deelnemers gestopt met deelname aan het Odensehuis i.v.m. verhuizing naar
elders of een verpleeghuis of door overlijden. Wij hebben 23 nieuwe deelnemers mogen
verwelkomen.

W.(71) kwam een paar weken geleden met frisse tegenzin naar het Odensehuis,
‘gestuurd’ door zijn vrouw. Na een maand vertelt hij mij bij binnenkomst spontaan: ‘Ik
voel mij hier zó ontspannen. Er zijn allerlei mensen om je heen en dat is gezellig. Ik ben
hier zelfs zó ontspannen dat mijn diabetes beter is als ik hier een dag geweest ben.’
Hij besluit in het vervolg twee dagen per week naar het Odensehuis te komen, ipv. één
keer.

Vrijwilligers
Vrijwilligers die actief zijn in het Odensehuis blijven hun werk vaak lang doen; het team is
hecht, betrokken en kent weinig verloop. Toch hebben we in 2021 van 3 medewerkers, op hun
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eigen verzoek, afscheid moeten nemen ivm. hun gevorderde leeftijd en/of verslechterde
gezondheid. Vervanging van deze vrijwilligers en de groei van het Odensehuis vraagt een
stabiel en liefst groeiend vrijwilligersteam. We zijn daarom actief gaan werven door o.a.
vacatures op de vrijwilligersbank van ElkWelzijn, een wervingscampagne op social media door
vrijwilligers zelf en deelname aan de vrijwilligersmarkt op 28 oktober.
Bij elkaar leveren deze inspanningen 5 enthousiaste nieuwe vrijwilligers op; een mooie
aanvulling van het team die verruiming van de openingstijden mogelijk maakt.

Aantal vrijwilligers begin 2021
Vrijwilligers gestopt (om
gezondheidsredenen)
Nieuwe vrijwilligers
Aantal vrijwilligers eind 2021
Stagiair (HBO Social Work)
Taalstagiaire (via Jobhulp)
Vrijwilligersfuncties

Werkgroepen

Overleg (soms live, meestal via Zoom)
Trainingen voor vrijwilligers

Ontmoeting bestuur-vrijwilligers
Vrijwilligersmarkt

19
3
5
21
1
1
Gastvrouw/heer
Workshop/activiteitenbegeleider
Administratief medewerker
Huishoudelijk/lunch medewerker
PR en communicatiemedewerker (vacant)
Gespreksleider lotgenotengroep
Bestuurslid
Werkgroep Lief&Leed
Werkgroep Programma
Werkgroep OpMaat
Werkgroep Verhuizing/inrichting Bolderburen
Werkgroep Teamuitje
Werkgroep Kerst activiteiten
Werkgroep Invoering administratiesysyteem
Elke 6 weken algemeen overleg
Werkgroepen naar behoefte
EHBO-training
25 okt en 15 nov.: In gesprek over zingeving,
door geestelijk verzorgers van het Centrum
voor Levensvragen Rivierengebied
22 september: kennismaking met elkaar en
themagesprekken ‘talentontwikkeling’
28 september

Foto: vrijwilligsters Anneke Vermeij en Linda
Kleverlaan bij de kraam op de
vrijwilligersmarkt.
Team-uitje

5 nov. omdat het weer kon!! Bowlen en
lekker samen eten
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Projecten en activiteiten

Activiteiten in onze locatie Achter ’t Zand: vlnr. Sfeervolle vrijdagmiddagconcerten,
lenteworkshop olv Mieke Veken, presentatie ‘Bezoek Beatrix aan Culemborg 1991’.

Activiteitenproject OdenseActief! is de parel van het Odensehuis. De kracht is gelegen in het
feit dat het programma zich organisch ontwikkelt 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. Sommige activiteiten zijn
geïnitieerd door deelnemers, zoals jeu des boules (zomers), sjoelen (’s winters) en de bingo.
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 verdere ontwikkeling van de
activiteiten. Dit resulteerde in fondsfinanciering van OdenseActief! voor de periode september
2019 – september 2020 door VSB Fonds, Fonds Sluyterman van Loo, Oranjefonds en RCOAK.
De projectperiode is verlengd tot 1 april 2021 ivm. de 2 maanden sluiting door de coronamaatregelen, en daarna een andere uitvoering van de activiteiten.
Na deze goede start zijn de activiteiten van OdenseActief! ondergebracht binnen de reguliere
financiering van het Odensehuis. Dit is mede mogelijk gemaakt door de actieve inzet van
vrijwilligers die zelf vanuit hun passie of interesse activiteiten zijn gaan organiseren.
In de periode januari – juni 2021 werden de bijeenkomsten nog gevormd door telkens 5 vaste
deelnemers. Dit maakte dat elke activiteit 3 of 4 maal herhaald is om alle deelnemers te
bereiken.
Na 14 juni zijn deze vaste groepjes losgelaten en konden deelnemers weer komen wanneer en
zo vaak als zij wilden. De programmering heeft zich daar weer op aangepast en langzaam heeft
zich een programma ontwikkeld met een aantal terugkerende activiteiten op vaste momenten
in de week, afgewisseld met incidentele activiteiten.
Een enigszins vaste structuur in de week met ook wat afwisseling bleek door veel deelnemers
gewaardeerd te worden.

OdenseActief!

Er zijn in 2021 in totaal 211 activiteiten
georganiseerd.
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Toppers:
Wekelijks of maandelijks terugkerende
activiteiten:
• Actief op muziek
of Tai Chi
• Creatief Atelier
• Sjoel&Spel of Jeu
des boules
• Wandelgroepjes
met begeleiding
• De Stamtafel
• Moestuinieren (in
de zomer, ism vrijwilligers
ElkWelzijn/buurtmoestuin)
• Kunstlezingen
• Zingen met Hart&Ziel (wereldmuziek,
intuïtief zingen)
• Klassieke muziek
• Parels uit de schatkist van het
Nederlandse lied
• Kokkerellen: samen aan de slag in de
keuken

Incidentele activiteiten:
• 3 vrijdagmiddagconcerten in januarifebruari
• Lezing Antilliaanse (klassieke) muziek
• Workshop Leve de Lente
• Verhalentafel: 30 jaar geleden
bezoek van Koningin Beatrix aan
Culemborg (Gelderlandfabriek)
• Film Bloesemtocht Lionsclub
• Verhalentafel/film/toneel:
Kruipruimte boven de voordeur
(onderduik in Culemborg, KEC)
• Afscheid van Achter ‘t Zand
• Kennismaken met Bolderburen
• Bewegen met Liet
• De molenaar vertelt over de Molen
Johanna op Bolderburen
• Try-out locatietoneel:
‘Dameshandwerk’ (KuCu)
• Workshops taal/poëzie
• Bingo
• Lezing ‘De drie mantelheiligen’

Speciaal decemberprogramma, samengesteld door de werkgroep Kerst:
De locatie in kerstsfeer brengen, kerststukjes maken met natuurlijke materialen, klassieke
kerstmuziek, kerstbingo, kerstlunches en eindejaarslunch.
Gemiddeld namen 9 a 10 mensen deel aan een activiteit (in de tweede helft van het jaar).
In totaal hebben in 2021 58 mensen 1 of meer keren meegedaan aan de activiteiten.

‘Fit de zomer door’ mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds

Veel organisaties, verenigingen en clubs stoppen in de vakantieperioden met hun activiteiten.
Voor ouderen die niet op vakantie gaan is dit vaak een moeilijke periode als ook familie en
vrienden minder langskomen ivm vakantie’s. Het Oranjefonds wil daarom stimuleren dat
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activiteiten voor ouderen juist in de zomerperiode doorgang vinden. Het Oranjefonds heeft ons
activiteitenprogramma ‘Fit de zomer door’ een mooie financiële bijdrage toegekend. Hiermee
konden we op onze nieuwe locatie een programma ontwikkelen vol met activiteiten rond
bewegen en buiten zijn en zo de mogelijkheden van de nieuwe plek ontdekken.
Zo zijn ontwikkeld:
•
•
•
•

wandelgroepen met begeleiding
werken in de (moes-)tuin samen met vrijwilligers
van Buurtcentrum Bolderburen
Actief op Muziek en Tai Chi onder leiding van
vakdocenten
Jeu des boules op het parkeerterrein (aanschaf
speciale boules met kleurtje)

Overige incidentele activiteiten:
Open Dag/Burendag op zaterdag 25 september
Samen met de andere ‘bewoners’ van Bolderburen (het
buurtcentrum, de molen en de natuurspeeltuin) hebben we
Burendag 2021 aangegrepen om een Open Dag te organiseren.
De corona-maatregelen waren op dat moment iets versoepeld
maar we waren er nog niet vanaf. We werden dus nog wel
beperkt in de mogelijkheden onder invloed van strenge
anderhalvemeter maatregelen e.d., zodat we de publiciteit
beperkt hebben tot de directe omgeving, er een éénrichting
route is uitgezet en bij de entree coffee-to-go werd uitgedeeld.
Desondanks was het een feestelijke dag! Voor het
eerst in de anderhalf jaar van de coronapandemie konden we weer naar buiten treden en
publiek ontvangen om hen te informeren over het
Odensehuis en de nieuwe locatie. Vrijwilligers en
deelnemers ontvingen de buurtbewoners hartelijk
en velen maakten voor het eerst kennis met waar
het Odensehuis voor staat: een gastvrije plek
bieden aan thuiswonende mensen met
geheugenklachten of dementie en hun naasten.

Afscheid Mary Wierda op 5 augustus.
Mary Wierda heeft vrijwel vanaf het begin enthousiast het Odensehuis bezocht en was een
geliefde en opgewekte persoonlijkheid. Haar man John nam deel aan de gespreksgroep voor
naasten. Beiden hebben zich ingezet voor meer openheid over dementie: ‘Je kunt er maar
beter over praten, dan begrijpen mensen het als je eens wat vergeet’ was een veelgehoorde
uitspraak van Mary. Dit was ook hun motivatie voor deelname aan het Fotoproject ‘Mijn leven
met dementie in beeld’ in 2020.
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Deel van het paneel met
foto’s van Mary’s leven
in het kader van het
Fotoproject ‘Mijn leven
met dementie in beeld’.

Begin augustus stierf Mary onverwachts. Haar man vroeg ons of de condoleance en het
afscheid nemen van Mary in het Odensehuis kon plaatsvinden:
‘Het is voor mij de enige logische plek’ zei John, ‘Mary heeft het zo ontzettend naar haar
zin gehad bij jullie, zij voelde zich er volledig thuis en zichzelf’.

Daar waren we stil van.
En hebben het uiteraard mogelijk gemaakt. Samen met John, Annet Dane (Karakter Uitvaart)
en vrijwilligers werd het een gedenkwaardige avond. De kist met Mary stond naast Renée’s
bureau en John en familieleden konden in de zit(nu sta-) ruimte gecondoleerd worden.
Vrijwilligster Bettie bakte heerlijke koekjes. Zo’n 80 mensen, waaronder deelnemers en
vrijwilligers van het Odensehuis, namen afscheid op een prachtige zonnige avond, onder
corona-omstandigheden een enorm aantal. John liet later weten dat hij zich het afscheid van
zijn geliefde Mary niet mooier had kunnen voorstellen.
Dit afscheid heeft diepe indruk gemaakt op alle betrokkenen. Wij voelden ons vereerd door
John’s verzoek en beseften nog meer dan we al deden wat het Odensehuis betekent voor
mensen met dementie en hun naasten.

Uitleen en navolging Foto-expositie ‘Mijn leven met dementie in beeld’
Dit samenwerkingsproject tussen het Odensehuis Culemborg en Fotoclub Lek&Licht uit 2020
kreeg nog een staartje in 2021: de expositie trok de aandacht van twee afdelingen van
Alzheimer Nederland in het westen des lands. Zij hebben in september na elkaar de expositie
van ons geleend en plaatselijk tentoongesteld. Mooie publiciteit!
Het Odensehuis Amini Vivere in Wijchen heeft zich laten inspireren door ons project en zelf
een fotoproject georganiseerd met als doel: zichtbaarheid geven aan jonge mensen met
dementie.
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Activiteiten Kennis- en informatiecentrum
Informatie-bijeenkomst: ‘Dementiezorg van nu: praktijk, theorie en trends’
Op 4 oktober hebben we een informatie-bijeenkomst georganiseerd voor professionals uit
Culemborg die te maken hebben met (thuiswonende-) mensen met dementie en mantelzorgers.
De bijeenkomst werd voorgezeten door Carla Molkenboer (voorzitter Odensehuis Culemborg).
Programma:
•
•
•

•

•

Kennismaking met de nieuwe locatie van het Odensehuis op Bolderburen
Presentatie Renée Lankwarden (initiatiefnemer en coördinator): Wat is het Odensehuis
en wat kan het betekenen voor uw cliënten, patiënten of bekenden?
Presentatie Ezra van Zadelhoff (bestuurslid, o.a. auteur van de gids ‘Dementie, hoe ga
je ermee om): Wie is de mens met dementie, wie is de mantelzorger? Aandacht voor
individualiteit, het belang van het netwerk, inclusie en zinvolle activiteiten.
Presentatie Saskia Danen (bestuurslid Landelijk Platform Odensehuizen): trends en
cijfers over actuele ontwikkelingen in de dementiezorg en onderzoek. Indrukwekkend
waren de cijfers over de toename, onder invloed van de vergrijzing, van het aantal
mensen met dementie en hun veranderende kenmerken als grotere diversiteit
(cultureel), zij wonen steeds langer thuis en hebben meer aandoeningen tegelijkertijd.
In Culemborg waren er in 2020 430 thuiswonende mensen met een diagnose dementie.
In 2030 zullen dat er 680 zijn!
Aansluitend discussie en netwerkborrel.

De bijeenkomst werd druk bezocht door ongeveer 25 mensen, waaronder vertegenwoordigers
van bijna alle huisartsenpraktijken, thuiszorgorganisaties, dementie- en WMO consulenten,
mantelzorgondersteuning, geestelijke verzorging en GZ-psycholoog, dagbesteding- en
dagbehandelingslocaties, wijkverpleging etc.
We gaan deze informatiebijeenkomst jaarlijks herhalen.

Bijdrage aan film beeldvormende Raadsvergadering Preventie-akkoord
Samen met Santé-partners, ElkWelzijn (Sociaal Wijkteam) en Zorgcentra De Betuwe hebben wij
bijgedragen aan een inspirerende en informerende film voor de raadsleden over het thema
Langer Thuis. Wat betekent dat voor ouderen in de dagelijkse praktijk?
Wij hebben bijgedragen aan het script, en twee deelnemers van het Odensehuis zijn in hun
situatie gefilmd, zowel thuis als in het Odensehuis. Hoe ziet hun (enorme!) formele en
informele netwerk eruit en wat betekent dat voor dit echtpaar?

Externe training Omgaan met dementie voor vrijwilligers van VPTZ
De Vrijwillige Palliatieve Thuiszorg organiseert, naast palliatieve thuiszorg, ook huisbezoeken
aan thuiswonende mensen met dementie door vrijwilligers. Deze bezoek-vrijwilligers krijgen
een intensieve training voordat zij met hun werkzaamheden starten. Als onderdeel van deze
training verzorgde coördinator Renée Lankwarden voor de tweede keer een avond over
dementie en omgaan met dementie voor vrijwilligers.
‘Veel informatie en goede praktijkvoorbeelden’ was één van de reacties op het
evaluatieformulier.
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Geheugenspreekuur
Het Geheugenspreekuur wordt wekelijks gehouden in samenwerking met Dementieconsulenten
Rivierenland. Eén van de in Culemborg werkzame dementieconsulenten houdt een open
spreekuur in het Odensehuis: 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. Het spreekuur bereikt mensen die over hun zorgen nog
met niemand gesproken hebben.
Het spreekuur wordt wekelijks gehouden op de maandagmiddag van 13 tot 14 uur in het
Odensehuis.
Ook in 2021 heeft corona gemaakt dat er niet het hele jaar de mogelijkheid is geweest voor
een open spreekuur, maar vanaf juli is het spreekuur weer opgestart.
In de periode juli-december 2021 zijn er 15 bezoeken geweest.
Mensen, die met een vraag naar het Geheugenspreekuur komen, zijn:
• partners van mensen met dementie
• mensen met geheugenklachten of beginnende dementie zelf
• kinderen van mensen met dementie
Thema’s die zijn besproken:
• Hoe regel ik goede ondersteuning voor mezelf en mijn naaste/waar kan ik hulp krijgen?
• Hoe ga ik om met het veranderende gedrag van mijn naaste?
• Ik vermoed geheugen lachen/dementie bij mijn naaste, wat kan ik doen om dit
duidelijk te krijgen?
• Wat doet een dementieconsulent, kom ik daarvoor in aanmerking?
• Mijn naaste rijdt nog auto, maar is een gevaar, hoe kan ik dit stoppen?
• Wat moet ik regelen als ik dementie heb of krijg of voor mijn naaste met
geheugenklachten/dementie?
Naast deze openbare functie van het Geheugenspreekuur, heeft ook de netwerkfunctie een
toegevoegde waarde voor zowel het Odensehuis als de Dementieconsulenten. De coördinator
van het Odensehuis en de dementieconsulent hebben een heel korte lijn met elkaar. Veel
deelnemers van het Odensehuis zijn bekend bij de consulent.
Casuïstiek en collegiaal overleg kan zo makkelijk besproken worden, en ieders expertise wordt
eenvoudig gedeeld.
Gespreksgroep voor naasten
De lotgenotengroep voor naasten wordt geleid door de ervaren (en vrijwillige) gespreksleiders
Bettie ten Cate en Jan den Hertog.
Aantal unieke deelnemers in jaar 2021
Gemiddeld aantal deelnemers per
bijeenkomst
Aantal deelnemers gestopt bv. ivm
overlijden of opname van partner/ouder
Nieuw gestarte deelnemers
Aantal bijeenkomsten
Invloed Corona-crisis
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6
4
4
Maandelijks, in totaal 10 bijeenkomsten
Januari-februari: Ivm lockdowns geen
bijeenkomsten. Wel belrondjes gedaan.
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Maart: de bijeenkomst gesplitst in twee kleine
groepjes.
Vanaf april weer reguliere bijeenkomsten met
inachtneming van de actuele maatregelen.
Thema’s in de gespreksgroep voor naasten:
Er is een grote verscheidenheid aan besproken thema’s; sommigen heel persoonlijk. Het geeft
aan dat de deelnemers zich vertrouwd en veilig voelen in de groep om ook gevoelige
onderwerpen aan te snijden.
De grote diversiteit aan onderwerpen is ook een signaal dat er van naasten die voor iemand
met dementie zorgen, enorm veel gevraagd wordt op allerlei niveau’s en dat vaak
jarenlang.
•
•
•
•
•

•
•
•

Hoe kun je de pogingen van je partner ondersteunen om diens eigenwaarde en
autonomie overeind te houden?
Hoe om te gaan met heftige emoties bij jezelf als naaste: verdriet, boosheid, ergernis.
Het vraagt veel: “je staat altijd aan”.
Hoe zorg je goed en voldoende voor jezelf, inschakelen van het sociale netwerk,
aandacht vragen voor de verlieskant “ik ben weduwe met een man thuis”
Hoe leg je de omgeving uit dat het ernstiger is dan de eerste indruk laat zien. “het valt
toch allemaal wel mee, is het echt nou zo erg?” Gevaar van isolement ligt op de loer.
Aandacht voor praktische zaken en voorzieningen: erfenis, testament,
wilsbekwaamheid, bewind voering, mentorschap, euthanasie, WMO, eigen bijdrage,
zorginstellingen.
Belang van de dementie consulent en een tijdige oriëntatie op diverse zorginstellingen.
Ga niet in discussie, stop met redelijk overleg te verwachten, beweeg mee en sluit aan.
“Hoe zit het met Alzheimer en seks?” Ook voor dit spannende thema bleek er
vertrouwen en ruimte te zijn in de groep.

PR en communicatie
In de pers:

Culemborgse courant:
1-12-’21 ‘Odensehuis groeit en zoekt bestuursleden’
20-10-’21 ‘Odensehuis breidt openingstijden uit’
17-09-’21 ‘Open dag in Odensehuis’
13-08-’21 ‘Fit de zomer door in Odensehuis’
25-06-’21 ‘Opening Odensehuis’
21-05-’21 ‘Bolderburen biedt nog meer plek voor maatschappelijke initiatieven’
18-05-’21 ‘Odensehuis naar Prijsseweg’
19-01-’21 ‘Odensehuis verhuisd naar Bolderburen’
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Regelmatig hebben we posts geplaatst en interessante informatie gedeeld op Facebook en
Instagram. Er zijn ongeveer 200 volgers en 175 personen vinden ons ‘leuk’.

Overige publicaties en PR activiteiten
We hebben 3 nieuwsbrieven verspreidt onder deelnemers, vrijwilligers en andere
geïnteresseerden.
Wervingsactie op social media voor- en door vrijwilligers.

Open dag op 25 september ‘21: Zie Overige activiteiten voor beschrijving

Seniorendag op 9 oktober ’21 in de Grote of Barbarakerk.
Deelname met een marktkraam aan de goedbezochte
Seniorenbeurs die als thema droeg: Langer Thuis. Doel is
om senioren te informeren over de mogelijkheden om
langer thuis te kunnen blijven wonen, zich daarop voor
te bereiden en te informeren over mogelijkheden.
Uiteraard past het Odensehuis helemaal in dit thema en
we hebben tientallen bezoekers kunnen informeren over
de mogelijkheden die het Odensehuis biedt om langer
thuiswonen voor mensen met geheugenklachten en/of
dementie mogelijk te maken.

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

•

Gemeente Culemborg
Deelname aan projectgroep Dementievriendelijke gemeente.
Incidentele financiering.
ElkWelzijn
Steunpunt Mantelzorg
Vrijwilligers Informatie Punt
Netwerk Vrijwilligers in Zorg & Welzijn
Nertwerk Langer Thuis

•

Bolderburen
Samenwerking met Buurtcentrum Bolderburen, de Natuurspeeltuin en de Molen
Johanna. Regelmatig overleg waarbij jaarlijks een aantal gezamenlijke
activiteiten worden ontwikkeld als bv een Open Dag. Deelnemers van het
Odensehuis nemen soms deel aan activiteiten in het buurtcentrum en
vrijwilligers van de moestuin helpen onze mensen bij tuinieren.

•

Stichting Zorgcentra De Betuwe
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stZDB steunt het Odensehuis praktisch en inhoudelijk als vóórliggende
voorziening, bv door in 2018 en 2019 als detacheerder voor de coördinator op te
treden, in 2021 tijdelijk een projectleider te detacheren 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
hebben kunnen betrekken op Bolderburen.

•

Alzheimer Café Culemborg
Heeft een doorstart gemaakt in Culemborg in najaar 2021. Wij nemen deel aan
de stuurgroep en de coördinator fungeert af en toe als gespreksleider.
De Café’s vinden plaats in het Bolderhuis (zelfde locatie als het Odensehuis).

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 WestBetuwe over een initiatief voor een Odensehuis in de gemeente West Betuwe)
Dementieconsulenten Rivierenland (doorverwijzing, Geheugenspreekuur)

Landelijk:
•

Landelijk Platform Odensehuizen

In 2021 zijn we financieel gesteund door: Gemeente Culemborg, Fonds Sluyterman van Loo,
Oranjefonds, Rabobank West Betuwe, RCOAK, VSB Fonds, Fonds Brentano.

Bestuurlijk verslag
Door Carla Molkenboer.

Het bestuur van de stichting Odensehuis Culemborg bestond in 2021 uit de volgende leden:
•
•
•
•
•

Carla Molkenboer (voorzitter, Culemborg)
Marie Josee Boerkamp (secretaris, Culemborg)
Aart van Mourik (penningmeester, Geldermalsen)
Ezra van Zadelhoff (bestuurslid, Geldermalsen)
Thea Keune-Mocking (bestuurslid, Geldermalsen)

Het bestuur heeft 7 keer vergaderd in 2021.

Een korte terugblik op 2021
Het bestuur heeft diverse malen gesproken met wethouder Sacha Baggermans en
beleidsmedewerker Paula van Oostrum zodat het gemeentelijk dementiebeleid en het beleid
van het Odensehuis goed konden worden afgestemd. Uit deze gesprekken en de opgedane
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kennis en ervaring in het Odensehuis heeft het bestuur onderstaande beleidspunten
geformuleerd:
•
•
•

•
•
•
•
•

Steviger positioneren als preventieve voorziening in de keten dementiezorg.
Het bereiken van nieuwe groepen mensen bv mensen met een andere culturele
achtergrond.
Bewerkstelligen van volumevergroting onder meer door naast “inlopers” met een eigen
bijdrageregeling ook thuiswonende mensen met een WMO-PGB-indicatie te
ondersteunen. In 2021 is het doel verdubbeling van het aantal betalende vaste
deelnemers tot minimaal 40 personen.
Het openen van nog een Odensehuis Rivierenland bijvoorbeeld in Geldermalsen. Het
onderzoeken van de mogelijkheden daarvoor.
Bieden van een aantrekkelijk pakket activiteiten en projecten zoals Fotoproject en
Odense Actief.
Aangaan van noodzakelijke verdergaande samenwerking met derden en partners zoals
Zorgcentra de Betuwe.
Inkomsten genereren naast de incidentele subsidie van de gemeente.
Realiseren van een efficiëntere bedrijfsvoering o.a. op het gebied van huisvesting, pren communicatie

Het is een jaar geweest waarvan we kunnen concluderen dat het Odensehuis Culemborg verder
ontwikkeld is. Dat uit zich onder meer in de toezegging van de gemeente Culemborg voor een
structurele subsidie vanaf 2022. Dit is een belangrijke financieringsbron waardoor we vooruit
kunnen denken, verder dan 1 jaar. De gemeente ziet het Odensehuis als een vaste
gesprekspartner in de dementie keten en voor de ontwikkeling van een dementievriendelijke
gemeente.
Als kenniscentrum hebben we ons naar de gemeente geprofileerd door deel te nemen aan
projecten en onze kennis aan te bieden; tevens door een inhoudelijke stakeholdersbijeenkomst
te organiseren, die zeer goed werd bezocht.
In Geldermalsen is het Odensehuis geopend; laagdrempelig met 1 ochtend in de week onder
auspiciën van Welzijn West Betuwe en met inhoudelijke steun van het Odensehuis Culemborg.
De bedrijfsvoering is verbeterd en meer inzichtelijk geworden. Naast de samenwerking die we
hebben met een administratiekantoor hopen we dat de samenwerking met AdSysCo ons helpt
om zowel inhoudelijk (bv welke talenten hebben de deelnemers en vrijwilligers) als
bedrijfsmatig (een goede deelnemersadministratie) te verbeteren.
We zijn vergevorderd om het mogelijk te maken financiering te krijgen voor deelname van
mensen aan activiteiten en ontmoeting in het Odensehuis met een WMO-indicatie (bv-groep
licht) of een Langdurige zorg indicatie in onderaannemer schap van ZdB.
Naast de gesprekken met de gemeente hebben we diverse kontakten gehad met het Elisabeth
Weeshuis, Zorgcentra de Betuwe en Elk Welzijn.
Elisabeth Weeshuis
Het Elisabeth weeshuis is onze huurbaas in het Bolderhuis. Het heeft grote bereidheid getoond
om het Bolderhuis bruikbaar te maken voor het Odensehuis middels verbouwing van diverse
onderdelen zoals, waranda, toiletten en verbetering van het daglicht. Er is een huurcontract en
de afspraken voor de schoonmaakkosten zijn afgerond. Wij hebben een bijzondere positie
omdat het Elisabeth weeshuis ons ziet als een welkome aanvulling in de keten van welzijn;
Bolderburen als centrum voor en door de buurt met tuinfaciliteiten en andere mogelijkheden
om er een bruisend buurtcentrum van te maken. Omdat we willen uitbreiden, houden zij nog
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een weekenddag voor ons in reserve en zodra wij weten welke dag het gaat worden kunnen we
deze dag onder de nu geldende voorwaarden, erbij huren.
Elk Welzijn
Door onze nieuwe locatie in het Bolderhuis van Bolderburen is het contact met Elk Welzijn
versterkt. Voor de deelnemers aan activiteiten is dit vanuit beide organisaties gezien positief in
die zin; je weet elkaar snel te bereiken, activiteiten worden afgestemd zo mogelijk en soms
wordt er deelgenomen door deelnemers van beide organisaties samen.
Tav het signaleren en vormgeven van samenwerking in relatie tot niet westerse ouderen met
geheugenproblemen zijn verkennende gesprekken gevoerd. Elk heeft een voorzichtige ingang
bij (vertegenwoordigers) van deze doelgroep mensen en zal ons inschakelen wanneer de tijd
daarvoor rijp is. Wij hebben aangegeven samenwerking in deze na te streven en geduld te
betrachten; dat is ook een eigenschap van samenwerken.
Zorgcentra de Betuwe
De projectmanager is voor het jaar 2021 bij ons gedetacheerd geweest door Zorgcentra de
Betuwe voor 4 uur per week gemiddeld. Een van haar opdrachten is om uit te zoeken in
hoeverre het Odensehuis in onderaannemer schap van ZdB deelnemers met een indicatie deel
kan laten nemen aan activiteiten en ontmoeting in het Odensehuis, waardoor extra middelen
gegenereerd kunnen worden. De voorbereidingen bleken ingewikkelder dan we aanvankelijk
hebben ingeschat. Nu kunnen we concluderen dat zowel gemeente (WMO) als ZdB
(administratie en contract) als het Odensehuis (geen onderscheid in deelnemers in wel of geen
indicatie en welke deskundigheid is vereist) in de startblokken staan om deze deelnemers ook
te verwelkomen in het Odensehuis. ZdB wil blijven participeren in de samenwerking met het
Odensehuis dat geformaliseerd wordt onder meer in de vorm van een contract waarbij het
Odensehuis onderaannemer wordt van ZdB.
Het Odensehuis kan meeliften op de samenwerking die ZdB heeft opgebouwd met AdSysCo. Zij
bouwen gratis voor het Odensehuis modules waardoor het Odensehuis op het gebied van
deelnemers activiteiten, administratie en bedrijfsvoering zich kan professionaliseren. Het
project wordt nu uitgerold en loopt door in 2022.
ZdB ziet het Odensehuis als een belangrijke schakel in de dementieketen en zal het Odensehuis
in de dementieketen blijven vertegenwoordigen. De projectmanager bleek op eenvoudige wijze
het Odensehuis te kunnen vertegenwoordigen in de dementieketen, mede omdat zij een enorm
groot netwerk heeft en volledig achter de doelstelling van het Odensehuis staat als een van de
ontmoetingsplekken waar mensen met beginnende dementie terecht kunnen. De
subsidieaanvraag, die gehonoreerd is met een akkoord voor structurele subsidie, is door haar
voorbereid evenals de uitwerking in een actieplan voor 2021 en 2022 overeenkomstig de doelen
die hierboven zijn beschreven.
Als ervaren coördinator vrijwilligers heeft zij adviezen kunnen geven aan de coördinator. Deze
adviezen zijn gericht geweest op het maximaal benutten van de kwaliteiten van de vrijwilligers
zodat de coördinator meer op afstand de verdere ontwikkeling van het Odensehuis ter hand kan
nemen.
Aangezien het doel van de aanstelling van 4 uur per week m.n. gericht was op het helpen
professionaliseren van het Odensehuis, de coördinator van advies dienen, project/jaarplan
maken en binnen het netwerk het Odensehuis meer op de kaart zetten en dit doel grotendeels
is bereikt, heeft de projectmanager aangegeven haar inzet af te ronden. Wij kunnen op
uurbasis gebruik van haar blijven maken indien gewenst. Gedacht kan worden hierbij aan
gerichte coaching van de coördinator.

17

Ook voor het project met AdSysCo en het project rondom deelnemers met indicatie wordt de
samenwerking voortgezet.
Verhuizing en de Covid pandemie hebben veel improvisatievermogen gevraagd van de
dagelijkse leiding. Coördinator en vrijwilligers hebben zich enorm ingezet om op deze nieuwe
plek een huiselijke sfeer te creëren voor de deelnemers.
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