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1. Voorwoord
De stichting Levende Verhalen Culemborg is opgericht op 16 augustus 2019. Onder de stichting vallen
de projecten: Levensverhaal Culemborg en de Culemborgse Verhalenboom.
Het bestuur van de stichting bestaat uit Loes van Baaren, voorzitter, Huub Baijens, penningmeester
en Eveline Brand, secretaris. Regelmatig is het bestuur bij elkaar gekomen om de voortgang te
bespreken en acties in te zetten voor het werven van deelnemers en vrijwilligers. Dit is goed gelukt.
Het is goed om te merken dat er onder Culemborgers draagvlak is om aan beide projecten mee te
werken. Levende Verhalen Culemborg krijgt steeds meer gezicht op de Culemborgse kaart. Er is
meegedaan aan activiteiten evenementen en vrijwilligers markten. Met doorverwijzers zijn
gesprekken gevoerd en met individuele, voor ons mogelijk interessante partners, zijn contacten
gelegd.
Door Corona zijn onze activiteiten “on hold” zijn gezet. Zodra het weer kan, gaat Levende Verhalen
Culemborg met het team van 36 vrijwilligers weer enthousiast aan de slag, samen met de
deelnemers.
Met vriendelijke groet,
Stichting Levende Verhalen Culemborg,
Loes van Baaren, voorzitter
Eveline Brand, secretaris
Huub Baijens, penningmeester
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2. Doelstellingen en resultaten van de Stichting:
We richten ons op het faciliteren van ouderen in Culemborg om hun herinneringen op te halen, hun
verhalen te vertellen en die te delen met anderen.
De hoofdactiviteiten van de stichting worden uitgevoerd in twee projecten:
Project Levensverhaal
Levensverhaal Culemborg heeft in 2021 vijf oudere Culemborgers in de gelegenheid gesteld hun
levensverhaal op te laten schrijven. Vrijwillige schrijvers interviewen de vertellers en leggen hun
verhaal vast. Er worden foto’s gezocht en bijgevoegd, zo ontstaat een waardevol document. Op de
eerste plaats voor de verteller, voor wie het mooi is om op deze manier terug te kijken op zijn/haar
leven. Ook familie en vrienden delen in het plezier van het lezen van de levensverhalen van hun
naasten. Daarnaast is het telkens weer mooi om te zien dat er een, vaak blijvende band ontstaat
tussen verteller en schrijver.
Ook dit jaar verloopt, vanwege de coronamaatregelen, anders dan anders. In de periode van
december 2020 tot mei 2021 zijn de verhalen verteld. In mei en juni vindt de eindredactie van de
boeken plaats. Het contact tussen de organisatie en de schrijvers kan vanwege de maatregelen niet
meer life plaatsvinden. Veel gebeurt individueel, zowel telefonisch of via beeldbellen.
Marja van der Wijngaart redigeert de boeken. Dit is een pittige klus. Kennis maken met de schrijvers,
het proces van vormgeven en begeleiden. Eind augustus liggen er 5 prachtige boeken. De coördinator,
Joyce van den Burg, organiseert op zaterdag 4 en 11 september de feestelijke uitreiking. Dit keer
worden de boeken individueel uitgereikt aan de vertellers, samen met familie en vrienden, in de
Bolderburen. Zo wordt het een persoonlijk en intiem gebeuren.
In oktober worden kennismakingsgesprekken met 5 nieuwe vertellers en 5 schrijvers gevoerd. Eind
december zijn de 5 schrijvers begonnen met de interviews. Digitale bijeenkomsten voor de schrijvers
worden gepland in 2022.

Project de Culemborgse Verhalenboom
In het project de Culemborgse Verhalenboom creëren we gelegenheid voor ouderen om, begeleid
door vrijwilligers, elkaar te ontmoeten in groepen om herinneringen op te halen en verhalen met
elkaar te delen. Per verhalencyclus staat een bepaald thema centraal, bijvoorbeeld de schooltijd of
vakantie. We organiseren ook ontmoetingen tussen jongeren/scholieren en ouderen. Dan gaat het
niet alleen maar over hoe het vroeger was, maar praten we ook over deze tijd. Een deel van de
levende verhalen van ouderen wordt vastgelegd en vormgegeven in een boek en in een
tentoonstelling. Daarmee kan een breder publiek, van jong tot oud, kennisnemen en genieten van
het verhaal van de oudere Culemborgers.
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Geen nieuwe verhalentafels in 2021
Vanwege Corona en de beperkende maatregelen die daaruit voortvloeiden hebben we in 2021 geen
verhalentafelbijeenkomsten kunnen organiseren. Zowel in het voorjaar als in het najaar van 2021
hebben we een team vrijwilligers gemobiliseerd om met de verhalentafels te starten, maar telkens
werden we door de Corona risico’s gedwongen om de uitvoering uit te stellen. Ook de geplande
activiteiten met scholieren konden geen doorgang vinden.
Toch hebben we niet bepaald stil gezeten in 2021:
•
•
•

In mei 2021 hebben we het boek “Onze Schooltijd” uitgebracht
In oktober 2021 hebben we het Culemborgs Verhalenfestival georganiseerd, met een zeer
goed bezochte en gewaardeerde tentoonstelling in de Grote of Barbarakerk
We hebben een nieuwe verhalentafel cyclus inhoudelijk en organisatorisch voorbereid

Boek “Onze schooltijd”
Vanaf de zomer van 2020 zijn we de
verhalentafeldeelnemers gaan interviewen bij hen
thuis. Honderden verhalen over de schooltijd van
vroeger zijn uitgewerkt en vastgelegd. De verhalen
zijn ingedeeld in hoofdstukken en aangevuld met
passende illustraties, waarna een (vrijwilligers)
schrijversteam er een aantrekkelijk leesbaar boek van
gemaakt heeft. Begin mei hebben we het boek op
feestelijke wijze uitgereikt aan een van de
deelnemers. Alle betrokken deelnemers, vrijwilligers
en sponsors hebben het boek gratis ontvangen. De
reacties waren, zonder uitzondering, zeer positief. Nog eens ruim 150 belangstellenden hebben het
boek gekocht o.a. via de lokale boekwinkel.
Verhalenfestival en tentoonstelling, oktober 2021
In opperbeste stemming hebben we op zaterdag 23
oktober met 90 gasten genoten van een afwisselend
festivalprogramma met o.a. een luchtige lezing van
Wim Daniels, muzikaal optreden van Mieke Kuyper
en Abel Bakema en een enerverende quiz.
Verhalentafel deelnemers kwamen aan het woord en
wethouder Sacha Baggerman opende de
tentoonstelling over de schooltijd van vroeger.
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De tentoonstelling in de Barbarakerk van
23 -31 oktober 2021 is een groot succes
geworden. We telden maar liefst 1140
bezoekers. Daaronder waren ook een
aantal schoolklassen van KWC en Lek en
Linge. Voor veel ouderen was het bezoek
een feest van herkenning, de jongeren
hebben met interesse en verbazing ervaren
hoe anders het er in de kinderjaren van
hun oma’s en opa’s aan toe ging.
Bezoekers deden enthousiast mee met de
wedstrijd schoonschrijven, er werd
gepunnikt en gebreid en er waren veel
gezellige ontmoetingen met een kopje
koffie of thee.
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