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Inleiding

De transformatie van het sociaal domein van de Gemeente Renkum is gericht op meer
verantwoordelijkheid van de inwoners en minder regels vanuit de (centrale) overheid. Daarmee doet
de gemeente Renkum een beroep op de samenleving om zelf initiatieven te ontplooien.
Een van de spelers op het maatschappelijk middenveld van Doorwerth, Gemeente Renkum, is de
Protestantse Gemeente Doorwerth Heveadorp (PGHD). Van oudsher komt deze gemeenschap van
ongeveer vierhonderd leden, veel in aanraking met mensen die ondersteuning behoeven. In
toenemende mate zijn dat vooral kwetsbare ouderen. Samen met een groep actieve inwoners is het
plan opgevat om gemeente breed kwetsbare ouderen letterlijk en figuurlijk een eigen ruimte te
bieden. Een plek, die tegemoet komt aan de behoefte aan ontmoeting, informatie en activiteiten,
ondersteund door een team van getrainde vrijwilligers en een beroepskracht.

Al oriënterende kwam het concept van het Odensehuis in beeld.
In het Odensehuis komen mensen met geheugenverlies en (beginnende) dementie op een moment
dat zij zelf kiezen. Het is belangrijk dat ook zij een leven leiden waarbij ze gelijkwaardig en
geaccepteerd in de samenleving meedoen en waaraan zij ondanks de beperking van hun ziekte een
zinvolle bijdrage kunnen leveren. Het Odensehuis gaat uit van de eigen regie van de deelnemers.
Kernwaarden zijn: zelforganisatie, autonomie, empowerment, eigen kracht, waardigheid, respect,
vrijheid, openheid en flexibiliteit.

Het format van het Odensehuis lijkt naadloos aan te sluiten bij de ambities van de gemeente: een
burgerinitiatief waar een team van betrokken vrijwilligers en professionals licht dementerende mensen
in hun eigen omgeving begeleiding op maat aanbieden en zorg en ondersteuning aan hun
mantelzorgers.

Bij het zoeken naar geschikte ruimte viel het oog direct op het kerkgebouw, dat over diverse zalen
beschikt en uitermate geschikt is voor allerlei vormen van activiteiten en ontmoeting. Het bestuur van
de Protestante Gemeente Doorwerth-Heveadorp heeft in april 2018 ermee ingestemd de benodigde
ruimten voor verhuur ter beschikking te stellen en in de opstartfase van het Odensehuis middelen te
genereren om het initiatief te ontwikkelen.

Na een startfase zal het Odensehuis met enkel opvang voor beginnend dementerende ouderen, zich
verder ontwikkelen tot een huiskamer voor kwetsbare ouderen. Daarbij zullen informatie, voorlichting
en ontwikkeling van kennis van zorg voor deze kwetsbare groep centraal staan,

Het Odensehuis Wageningen in de persoon van coördinator Louisa Bosker zorgt voor het mentoraat.
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Doel

Odensehuis is een format als een driesnijdend zwaard.
➢ Het beoogt in een vroeg stadium ouderen te ontmoeten en een veilige omgeving te bieden om
de eigen krachten te blijven aanspreken. Dit aanspreken van eigen kracht (vraag van de gast
centraal) is uniek in zorgland (aanbod vanuit de organisatie centraal) en essentieel voor het
menszijn.
➢ Daarnaast heeft zij oog, oor en hand voor de mantelzorgers, de dierbaren, die om de
vergeetachtiger wordende ouderen heen staan. Deze zorgende dierbaren komen steeds voor
nieuwe uitdagingen te staan. Een steunende omgeving, waarin je die nieuwe uitdagingen
kunt delen en kunt oefenen is goud waard. Ten derde kunnen mensen hier als vrijwilliger aan
de slag. Dit is uitdagend werk. Het Odensehuis biedt hen de mogelijkheid om mensen in hun
kracht te versterken door de ondersteuning te bieden die uitgaat van de vraag van mensen
met dementie en hun naasten.
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➢ Een vrijwilliger wordt uitgedaagd de aandacht van de deelnemer te zoeken om hem/haar in
staat te stellen, dat te doen wat hij graag doet. De voldoening van het zelf-doen is een
belangrijke bron van inspiratie van het Odensehuis.
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Functie en positie Odensehuis

De belangrijkste redenen voor het realiseren van een Odensehuis in Doorwerth zijn:
➢ Een schaarste van voorzieningen in de gemeente de Renkum waarbinnen ruimte is voor
eigen keuze, zelfredzaamheid en waardigheid van ouder wordende mensen, waaronder ook
degenen met beginnende dementie, centraal staan (sociale benadering van dementie).
Verburgt Molhuysen Staete in Oosterbeek biedt vooral aanbod-gestuurde dagopvang; Poort
van Doorwerth, Huis van Renkum bieden een ontmoetingsfunctie voor alle leeftijden;
➢ Het groeiende aantal mensen met dementie dat thuis woont en de komende jaren nog verder
zal toenemen;
➢ Het tekort aan geschikte en voor dit doel getrainde vrijwilligers;
➢ Het bieden van een passende support van mantelzorgers waarvan nu reeds een groot
percentage aangeeft overbelast te zijn.
➢ Het delen van de opgedane kennis met alle betrokkenen (vrijwilligers, professionele zorg,
andere Odensehuizen enz.)
Naar onze overtuiging kan Odensehuis Doorwerth als deelnemersorganisatie een oplossing zijn voor
genoemde vraagstukken. Het optimaliseert de ondersteuning voor de specifieke doelgroepen en
fungeert als een belangrijke verbinder tussen formele en informele zorg.
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Ontwikkelingen in context van de zorg

Dementie is na kanker en hart- en vaatziekten de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland.
Dementie komt helaas steeds meer voor en recent wetenschappelijk onderzoek wijst tevens uit dat in
de toekomst een toename is te verwachten van dementie bij jongere mensen. In 2055 bereikt het
aantal mensen met dementie een piek van ruim een half miljoen.
Wij putten uit de volgende bronnen:
Sociale benadering van dementie, Prof. Anne Mei The (2016)
De Monitor Wonen met Zorg 2016 van de Provincie Gelderland
Alzheimer Panel Nederland, Het gebruik en belang van dagbesteding voor mensen met dementie
(2013)
Volksgezondheidenzorginfo (RIVM)
Fact sheet mensen met dementie per gemeente (Alzheimer Nederland) 25.1.2016
CPB (Putman, Verbeek-Oudijk, De Klerk & Eggink, 2016)
www.allecijfers.nl/gemeente
Gemeente Renkum
Volgens de laatste cijfers van het CIZ (peildatum 1 januari 2013) wonen 70% van de mensen met de
diagnose dementie in Nederland (260.000) thuis. Daarvan maakten 12.590 mensen gebruik van
dagbesteding (5%) (begeleiding groep) met een gemiddelde van 5,6 dagdelen per week.
27% van de bevolking in Renkum is 65 jaar en ouder tegenover een landelijk percentage van 19%.
In de periode 2016 / 2046 groeit het aantal 85-plussers in Renkum met 166%.
De Gemeente Renkum zal dus bovengemiddeld te maken krijgen met de problematiek van de
dementerende inwoner.
Per 1.1.2018 bedroeg het inwonersaantal van Renkum 31.344.
900 inwoners zijn gediagnosticeerd met de ziekte dementie.
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Hieronder zijn schematisch de cijfers weergegeven voor de gemeente Renkum:

2015
Aantal personen
met dementie
Zelfst
thuiswonend 70%
Dagbesteding 5%
(geïndiceerd)

850

2018
900

2020

2025

2030

2035

2040

950

1.100

1.300

1.500

1.600

595

630

665

770

910

1.050

1.120

30

31

33

38

45

52

56

Het overgrote deel van de mensen met dementie woont thuis. Slechts een zeer klein percentage
heeft een indicatie voor dagbesteding. Vooral in de fase tussen de diagnose dementie en het nodig
hebben van professionele hulp ontbreekt gerichte ondersteuning en dagbesteding. Terwijl inmiddels
is gebleken, dat door het geven van de goede prikkels, mentaal en fysiek het ziekteproces vertraagd
wordt en opname in een zorginstelling uitgesteld.
Er zijn ook mensen, waar de diagnose nog niet is gesteld, maar die wij wel als “kwetsbaar” zien.
Immers de tijd tussen het vertonen van veranderend gedrag en het vaststellen van de diagnose
varieert tussen de één en anderhalf jaar.
Dat is de ‘leemte’ waar Odensehuis Doorwerth invulling aan geeft.
Na de diagnose gebeurt er in veel gevallen een tijd niets, ondanks de wetenschap dat er iets
onafwendbaars is geconstateerd. Hoewel men hoeft nog geen beroep te doen op zorg of
professionele begeleiding verandert er veel: de invulling van het dagelijks leven komt anders te liggen
en daarmee vervalt grotendeels de structuur. Men moet de diagnose en haar gevolgen verwerken,
leren leven met veranderde verhoudingen en met een onzeker perspectief.
Mensen ervaren hun verlies aan zelfredzaamheid in een vroeg stadium van dementie vaker als
problematisch dan mensen in een later stadium van dementie. Ze zijn vaak angstig over verder
afnemende zelfstandigheid, aanzien, respect en waardering. Daarnaast blijkt dat mantelzorgers van
mensen met beginnende dementie die geen ondersteuning ervaren in hun omgeving vaker
stresssymptomen, depressies en verminderd welbevinden vertonen.
Als er al mantelzorgers zijn (het CPB meldt dat 10% van de zelfstandig wonende oudere geen
netwerk of mantelzorger heeft) verandert er veel.
Mantelzorgers voelen zich zwaar belast voelen. Het Alzheimerpanel Nederland (mei 2013) laat zien,
dat dagopvang voor de naasten prioriteit nr. 1 heeft. Dagopvang stelt de mantelzorger in staat om op
de lange duur zorg te kunnen blijven verlenen.
Maar ook de mantelzorger zelf tast vaak in het duister. Waar is voor hem/haar laagdrempelig goede
informatie aanwezig; gelijkgestemden; een plek in de buurt om binnen te lopen; iemand om hun
verhaal aan te horen, alleen of met hun partner of familielid? Zij zullen nog jaren hun naaste moeten
ondersteunen in een proces van achteruitgang. Ook hier geldt dat uitval van de mantelzorger door
overbelasting, tot een voortijdige opname van de dementerende naaste in een instelling kan leiden,
met alle maatschappelijke gevolgen van dien.
Om deze reden biedt het Odensehuis Doorwerth een gecombineerde vorm van ondersteuning gericht
op participanten en mantelzorgers. Of zoals een medewerker van een Odensehuis het formuleert:
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"Juist het allereerste begin van dementie is een heftige fase met veel emoties. Mensen zijn niet echt
zorgbehoevend en komen niet in aanmerking voor een vorm van professionele hulp. Er is veel
verwarring: 'je weet niet helemaal precies hoe de wereld in elkaar zit' en dat besef je nog maar al te
goed. Een periode van verbergen en camoufleren. Sociale contacten uit de weg gaan om maar geen
‘fouten’ te hoeven maken. Ook de partner zit met emoties en veel vragen. Pas wanneer het te zwaar
wordt voor de mantelzorger en er al heel veel is geleden binnen de huiselijke kring kom je in
aanmerking voor professionele hulp."
5

Bestaande voorzieningen

Een ontmoetingsfunctie voor kwetsbare ouderen in de Ontmoetingskerk. Hoe verhoudt zich dat met
de ontmoetingsfunctie van De Poort in Doorwerth? Ellen Rozenboom, coördinator van De Poort, geeft
aan, dat De Poort vooral ontmoeting met het oog op gezelligheid beoogt. Kwetsbare groepen worden
door haar en haar bestuur niet gezocht. De discussie over de opzet van het dorpshuis, als deze is
ondergebracht in het nieuwe multifunctionele centrum, is nog gaande.
Renkum voor Elkaar ziet verschillende plekken voor diverse ontmoetingsfuncties als ideaal.
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Toegevoegde waarde Odensehuis

De ervaring leert dat mensen met beginnende dementie in een voor hen vertrouwde, positieve
omgeving tot veel meer in staat blijken te zijn dan we vaak denken. We gaan uit van datgene wat de
mensen met beginnende dementie en hun naasten zelf kunnen, willen en nodig hebben om zo lang
mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen en actief deel te kunnen (blijven)
nemen aan de samenleving.
Dementie is een progressieve ziekte die niet te genezen is. Ervaring met de werkwijze van de
Odensehuizen in Nederland in de afgelopen 5 jaar tonen aan dat:
✓
achteruitgang wordt vertraagd en praktische vaardigheden langer behouden kunnen
blijven;
✓
mensen door activering in een vertrouwde omgeving, langer zelfstandig kunnen blijven en er
minder sprake is van overbelasting van de omgeving;
✓
mantelzorgers zich door het ondersteuningsprogramma minder belast voelen;
✓
de Odensehuizen een positief effect hebben op de kwaliteit van leven van mensen met
dementie. Bovendien leidt de aanpak tot uitstel van opname in een verpleeghuis;
✓
mensen die met regelmaat een Odensehuis bezoeken vanaf de beginfase van het
dementieproces minder vaak een beroep doen op andere en vaak duurdere vormen van
formele zorg en ondersteuning.
Een Odensehuis draagt door haar ontmoetingsfunctie en activiteitenprogramma bij aan alle vormen
van participatie zoals maatschappelijke, consumptieve en netwerk participatie. Alles draait om
ontmoeten, contact maken met lotgenoten, samen activiteiten organiseren en ondernemen.
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Startfase

De Gemeente wil het WMO-beleid in dorpen handen en voeten geven. Hiervoor zoekt zij partners, die
haar beleid uitvoeren. Odensehuis Doorwerth wil een van deze partners zijn. Zij ziet haar aanpak
aansluiten bij de hoofddoelen van het welzijnsbeleid zoals beschreven in de kadernota Sociaal
Domein ‘De kunst van samen leven in de gemeente Renkum, de transformatie’, oktober 2015:
1.

2.
3.
4.

Het versterken van de samenleving. Door aan te sluiten bij de leefomgeving en de
vraag, wil de gemeente inzetten op het versterken van de eigen regie en eigen kracht van
inwoners.
Ruimte voor initiatieven van onze inwoners. Ook maatschappelijke partners.
Nieuwe vormen van verwerven en innovatie.
Gemeente als regisseur
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5.
8

Samenwerken ter versterking van (be)stuur(s)kracht
Stichting Odensehuis Doorwerth

Nadat in april 2018 de Protestante Gemeente Doorwerth-Heveadorp met het plan had ingestemd en
ruimte voor verhuur beschikbaar wilde stellen, is de stuurgroep Stichting Odensehuis opgericht om
het plan verder te ontwikkelen. De stuurgroep werkt in relatie en nauw contact met Odensehuis
Gelderse Vallei e.o. Het Odensehuis Gelderse Vallei e.o (OHGV) ziet zichzelf als mentor voor het op
te richten Odensehuis Doorwerth. Niet alleen zal zij de stuurgroep en de kwartiermaker, zo gewenst,
op de werkvloer begeleiden en adviseren, ook kunnen vrijwilligers worden gemotiveerd en getraind,
vanuit het OHGV.
Op 7 juni is de Stichting Odensehuis Doorwerth opgericht.
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Verwachte bezoekersaantallen

Uit ervaring en onderzoek blijkt (zie bronnen paragraaf 4) dat er grote behoefte is aan
dagbesteding.
De ervaringen van Odensehuizen elders laten een aanlooptijd zien van anderhalf tot twee jaar.
Mensen hebben de tijd nodig om de weg naar een Odensehuis te vinden en vertrouwd te raken met
de plek en met andere deelnemers. Verwijzers hebben de tijd nodig om te weten wie we zijn en erop
te vertrouwen dat hun cliënten of patiënten in goede handen zijn bij het Odensehuis. Daarom gaan
we uit van een groeimodel.
Hoe frequent mensen zullen komen als ze zich thuis voelen valt op dit moment nog niet aan te geven.
Wel zien we in andere Odensehuizen, dat er een kerngroep ontstaat van deelnemers die bijna
dagelijks komt.
We willen klein beginnen en zoveel mogelijk gebruik maken van de bestaande ruimtes in de
Ontmoetingskerk. We beginnen met twee dagdelen (dinsdag en donderdag 10.00 - 14.00 uur, incl.
activiteit en lunch). In het eerste jaar verwachten we per dagdeel tussen de 3 - 10 deelnemers (licht
dementerende inwoners).
In het tweede jaar verwachten we drie tot vier dagdelen open te kunnen zijn, voor tussen 4 - 12
deelnemers per dagdeel. In het derde jaar gaan we vier dagen (acht dagdelen) open. Dan denken we
maximaal 12 licht dementerende deelnemers per dagdeel te kunnen ontvangen. Daarnaast kunnen
ook de naasten aanwezig zijn, zonder extra begeleiding.
Zie bijlage: Rekenschema bezoek.
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Ruimteplan

Het Odensehuis Doorwerth heeft een open karakter. Naast de deelnemers en mantelzorgers zijn ook
buurtbewoners welkom. In de hal van het gebouw zetten we een stamtafel neer. Hier kan iedereen
aanschuiven.
Voor de deelnemers van het Odensehuis is een eigen ruimte wel belangrijk. Hiervoor gebruiken we
de grootste zaal, die in drie compartimenten wordt ingedeeld (muziek- en beweging, een eet- en een
ontspanningshoek). Bij de koffiezaal (oostzijde) wordt een terras aangelegd. Deze terrassen worden
afgeschermd naar de straat met verrijdbare kruidenbakken.
Voor de toekomst hebben we het plan de keuken uit te bouwen.
Op termijn denken we op de grens tussen tuin en Van der Molenallee een hoge schutting te plaatsen.
Dit om de privacy te waarborgen. De twee kamers aan de Bentinckzijde wordt activiteiten- en
creativiteitskamer, in gezamenlijk gebruik voor Odensehuis en andere gebruikers. Kwartiermaker en
coördinator (al dan niet gesplitst in personen) maken voor administratie gebruik van een aparte
kamer.
Het aanpassen van de ruimtes zal allereerst op beperkte schaal gebeuren. Schilderen en terrassen
aanleggen doen we zo veel mogelijk zelf, maar wel op basis van vakmensen. Nieuwe inrichting wordt
gezocht. Fris tegen betaalbare prijzen.
Structurele afspraken worden gemaakt in nauw samenspel tussen de beheerder van het gebouw en
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de coördinator.
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Marketingplan

Het Odensehuis Doorwerth zal bekendheid moeten verwerven. Zij zal nauwe contacten onderhouden
met Buurtzorg, Thuiszorg, artsen, Alzheimer Café (in oprichting), de verpleeg- en verzorgingshuizen
in de omgeving, het Sociaal Loket van de gemeente Renkum en Renkum voor Elkaar. Daarnaast is
nauw contact met De Poort essentieel. Beide ontmoetingsfuncties zullen elkaar aan moeten vullen.
Folders met informatie voor zorgbemiddelaars (Buurtzorg, huisartsen, fysiotherapeuten), vrijwilliger
zijn gemaakt. De website gaat binnenkort van start.
De plaatselijke bladen zullen op de hoogte worden gehouden over de oprichting, maar ook over
bijzondere activiteiten die in de loop van de tijd in samenwerking met de buurt, plaatselijke
kunstenaars etc. zullen worden ondernomen.
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Participantenplan (belanghebbenden: deelnemers, mantelzorgers, vrijwilligers).

Het Odensehuis Doorwerth is er voor alle bewoners van de dorpen van Renkum. De centrale
huiskamer- en ontmoetingsfunctie voor kwetsbare ouderen en mensen met beginnende dementie in
het bijzonder, is van belang voor vitaal en aantrekkelijk samen leven.
In de opstartfasen willen we twee dagdelen per week open zijn. We verwachten tussen de 3 – 10
deelnemers Een vrijwilliger/ op maximaal vier deelnemers, is de ervaring in Odensehuis Gelderse
Vallei. Voor die dagdelen zouden we dus 2 a 3 vrijwilligers moeten hebben. Maal twee. Tussen de 6 8 vrijwilligers in totaal om te beginnen. Deze vrijwilligers committeren zich aan de vaste momenten in
de week, tot nader opzeggen. Het Odensehuis gaat uit van de eigen regie van de deelnemers.
Kernwaarden zijn: zelforganisatie, autonomie, empowerment, eigen kracht, waardigheid, respect,
vrijheid, openheid en flexibiliteit. Vrijwilligers worden dan ook geworven op de volgende competenties:
de ander begeleiden om in haar en zijn kracht te blijven staan; waarderend begeleiden; geduld;
empathie; stressbestendigheid, veerkracht, willen leren de ander in geduld, met aandacht en passie
nabij te zijn. Om deze competenties te waarborgen is iedere vrijwilliger verplicht een drietal trainingen
te volgen van oplopende intensiteit die gegeven worden in het Odensehuis te Wageningen.
Kwartiermaker/coördinator begeleidt de vrijwilligers hierbij. Met name ‘on the job’.
Vrijwilligers/kwartiermaker kunnen ervaring opdoen door mee te lopen in Odensehuis Gelderse Vallei
e.o. Begeleider vanuit Odensehuis Gelderse Vallei is ook regelmatig aanwezig op de werkvloer in
Doorwerth.
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Eerste gesprekken met geldschieters.

Op 5 februari 2018 heeft de kerkenraad ingestemd met dit ondernemingsplan in de huidige,
eenvoudige vorm. De PGDH stelt E. 10.000 uit eigen begroting beschikbaar voor de verbouwing,
alsook E. 10.000 euro als garantiebedrag voor de initiatieffase,
In een gesprek met de gemeente Renkum, in de persoon van Ben Lampe, senior beleidsadviseur
WMO, wordt het project levensvatbaar gezien. Hem lijkt een aanvraag voor een subsidie uit het
Lokaal Innovatiefonds van de Gemeente Renkum tussen 15.000 - 20.000 niet irreëel. De eerste
inventarisatie is positief. Zie bijlage Lijst Fondsen.
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Werkgroepen voor de uitvoering

De activiteiten vanuit het Odensehuis Doorwerth worden verricht door een gelijknamige stichting.
Naast de werkgroep OHD wordt een Adviesraad samengesteld met partners en betrokkenen uit het
werkveld. Te denken valt aan iemand vanuit Buurtzorg, een arts, een geriater, een mantelzorger.
Er zijn inmiddels werkgroepen ingesteld. Aangestuurd door kwartiermaker en de stuurgroep OHD
ontwikkelen zij plannen op vier terreinen: verbouwing en inrichting ruimte en tuin; fondswerving,
sponsoring en opbouw organisatie (bestuursleden, organisatievorm);PR en communicatie;
participantenorganisatie
Aangezien per 2 oktober 2018 met het Odensehuis Doorwerth een proefstart wordt gemaakt zal de
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kwartiermaker ook als coördinator kunnen beginnen. Voortdurend zal hij zich met het bestuur van de
stichting verhouden of de vele gevraagde competities ook in goede mate aanwezig zijn.
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Continuïteit en borging

Het Odensehuis Doorwerth is een innovatief initiatief van inwoners uit Doorwerth en Heveadorp, waar
organisaties als de Protestantse Gemeente Doorwerth-Heveadorp, Buurtzorg en Odensehuis
Wageningen zich bij hebben aangesloten. Zij leveren allen hun eigen bijdragen. De kerk helpt het
project opstarten met financiën, gebouw en menskracht, Buurtzorg levert expertise en een netwerk
van mogelijke participanten, Odensehuis Wageningen levert het format, de organisatiekennis en de
kennis om vrijwilligers te werven, te trainen en te begeleiden.
Odensehuis Doorwerth ziet voor zichzelf een verbindende taak naar de samenleving om informatie,
ervaring, methodieken en elan te delen. In het najaar van 2018 willen we al gelegenheid bieden voor
werkbezoeken voor mensen uit de gemeente Renkum en organisaties waar we mee samen werken.
Daarnaast willen we als Odensehuis Doorwerth laagdrempelig zijn naar de samenleving. Niet alleen
kunnen mensen binnenlopen op de tijden dat we open zijn, ook willen we door open dagen en
aantrekkelijke programma’s buurtgenoten en belangstellenden ontmoeten, informeren en motiveren
tot een dementie vriendelijker samenleven.
Met hulp van financiële steun van de gemeente Renkum, de kerkelijke gemeente en particuliere
fondsen willen we een start maken. Het eerste jaar willen we gebruiken om te kijken of een
Odensehuis levensvatbaar is in Doorwerth.
Iedereen is welkom, maar ons speerpunt is de groep licht dementerende mensen met een indicatie.
Vanuit de WMO-bijdragen kunnen we na ca 2,5 jaar een structurele inkomensstroom genereren.
Daarbij willen we op termijn twee andere activiteitenlijnen uitzetten. We willen met de gemeente
Renkum in gesprek over een bredere ontmoetingsfunctie voor ouderen. Daarnaast willen we met de
kerkelijke gemeente in gesprek om meerdere activiteitengroepen in het kerkgebouw te huisvesten.
Het aanbod van activiteiten in hetzelfde gebouw kan de participanten van het Odensehuis Doorwerth
uitnodigen en uitdagen daarin naar eigen behoeften deel te nemen.
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