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Levende verhalen Culemborg in
Coronatijd
Project Verhalenboom
Bijna drie maanden lang hebben we alle
gesprekken met deelnemers en
bijeenkomsten van vrijwilligers opgeschort.
We hadden eind februari ons projectteam
juist uitgebreid met elf nieuwe vrijwilligers.
De interviews met verhalentafel deelnemers
waren grotendeels al gepland, toen we door
het Covid-19 virus werden terug gefloten.
We hebben de afgelopen maanden wel
contact gehouden met de deelnemers door
ze kaarten te sturen en, soms, te bellen.
Vanaf 2 juni zijn we weer actief. We halen in
interviews verhalen op van deelnemers

voor, het later uit te brengen, Culemborgs
verhalenboek. Alle contacten lopen volgens
de RIVM richtlijnen, maar zijn daarom niet
minder hartverwarmend. Veel ouderen
hebben uitgekeken naar het moment dat ze
weer mensen konden ontmoeten.
Het scholierenproject op Lek en Linge is
uitgesteld tot het nieuwe schooljaar. We
hebben het verhalenfestival, inclusief de
tentoonstelling, die voor dit najaar waren
gepland, uitgesteld naar volgend jaar. Voor
belangstellende Culemborgers werken we
wel aan een kleinschalige presentatie van
hetgeen aan de verhalentafels van de
afgelopen winter is ingebracht.

Project Levensverhalen
De 5 schrijvers van dit seizoen, Ilse,
Marjolein, Joyce, Linda en Jan hebben
hun verhaal afgerond. De verhalen zijn
weer prachtig. De teksten liggen
momenteel bij vormgever Marja vd
Wijngaart, daarna gaan ze door naar de
drukker. We zijn deze ronde, mede
vanwege de Coronacrisis,
noodzakelijkerwijs afgeweken van de
gebruikelijke planning. Zo zijn de
gezamenlijke bijeenkomsten beperkt
gebleven tot 2 keer. Daar waar nodig
hebben we elkaar telefonisch of via de
app gesproken. De geplande feestelijke
uitreiking van 6 juni is uitgesteld naar 5
september. Op de bijeenkomst van 9
juni, waar alle schrijvers bij waren, werd
wederom het belang van het schrijven
van een Levensverhaal, hoeveel plezier
eraan wordt beleefd en het belang van
een feestelijke uitreiking met elkaar
gedeeld. Echter er is onzekerheid of er,
gezien de huidige omstandigheden, wel
een gezamenlijke uitreiking mogelijk is.
Samen zoeken we nog naar een
alternatief.
Webmaster website en vormgever
boeken
Irma Mommers ondersteunt ons in het
beheer en onderhoud van onze website.
Marja van der Wijngaart is bezig met het
vormgeven van onze boeken.

Zangoptreden voor ouderen
In april en mei hebben we alle
woon/zorgcomplexen van Culemborg een
zangoptreden in de buitenlucht van Mieke
Kuyper aangeboden. Mieke is een van onze
vrijwilligers. De zangeres had voor deze
gelegenheid een programma met populaire
Nederlandstalige liedjes samengesteld, die
bij ouderen prettige herinneringen
oproepen. Er is acht maal van dit aanbod
gebruik gemaakt. Het waren feestelijke,
soms ook ontroerende momenten in een
moeilijke tijd, zeker voor ouderen die in een
zorginstelling wonen.

Oproep van het bestuur van de
Stichting Levende Verhalen:
In augustus 2019 is Levensverhaal
Culemborg onderdeel geworden van de
Stichting Levende Verhalen. Na 5 jaar als
coördinator van Levensverhalen heeft Loes
besloten om een punt te zetten achter haar
werkzaamheden bij Levensverhaal. Vandaar
dat wij bij deze een oproep doen:
We zoeken een coördinator die samen met
een aantal schrijvers dit project wil
voortzetten.
De werkzaamheden bestaan uit:
 Het werven van vrijwillige schrijvers
 Het werven van vertellers
 Het voeren van
kennismakingsgesprekken
 Het koppelen van schrijvers aan
vrijwilligers
 Het begeleiden van het proces en het
voeren van overleg met de schrijvers
 Ervoor zorg dragen dat de boeken
geredigeerd, vormgegeven





en gedrukt worden
Overleg met de vormgever
Het organiseren van een feestelijke
uitreikingsbijeenkomst
Overleg met het bestuur

Als je zelf belangstelling hebt voor deze
functie, laat het ons weten. Ken je
iemand in je omgeving voor wie dit
wellicht een idee is, stuur dit verzoek
door.
Voor vragen/nadere informatie: Loes van
Baaren 0644332600.
Nieuwe secretaris bestuur – Eveline
Brand per 1 juni 2020
In mijn jeugd bracht ik veel tijd door bij
mijn Oma en Opa, die uit de Betuwe
komen. Door vele familiebezoeken leerde
ik als kind al Kuilenburg (zo noemden wij
dat vroeger) kennen. Mijn jeugd bracht ik
in Utrecht en Nieuwegein door. Later
trouwde ik met een Hagenaar, met hem
woonde ik jaren in Den Haag en werd ik
een liefhebber van Louis Couperus, een
van onze beste schrijvers van
levensverhalen. Sinds 1986 woon ik weer
in Culemborg. Ik heb een band met het
rivierenlandschap en vooral met de rivier
de Lek. Vorig jaar december werd ik 65
jaar en ben “met pensioen” gegaan.
Bijna 40 jaar heb ik als
bestuurssecretaresse gewerkt voor
directies, raden van bestuur,
toezichthouders en commissarissen, bij
de overheid, in het bedrijfsleven en de
laatste 15 jaar bij organisaties in de cure

en de care. Nu is er meer tijd beschikbaar
voor andere activiteiten. Via mijn netwerk
hoorde ik dat Levensverhalen Culemborg
een nieuwe secretaris zocht. Ik was direct
enthousiast en heb contact opgenomen met
het bestuur. En 2 juni ben ik gestart als
secretaris. Ik ga mij eerst inwerken in al het
bestuurlijke. Daarna wil ik zeker ook iets
gaan doen in een van de projecten. Wat
mooi dat Levensverhalen Culemborg zich
inzet om al de vertelde en nog niet vertelde
verhalen, vast te leggen voor nu en later!
Molen Johanna (haar Levensverhaal)
In maart is de Stichting Levende Verhalen
benaderd door de President van de Stichting
Elisabeth Weeshuis, met de vraag of wij als
Stichting Levende Verhalen mee willen
werken aan een verhaal over de Molen
Johanna. De Stichting Elisabeth Weeshuis is
eigenaar van de molen, opstallen en grond.
De houten molen is in 1878 gebouwd, in
1888 afgebrand en weer in steen herbouwd.
De kap van de molen is de kap van een
oude molen uit Leerdam. In de oorlog was
de oorlog van belang: er werd graan
achterover gedrukt om de bevolking hiervan
te voorzien. Sinds 2014 malen 2 vrijwilligers
en 2 leerlingen 6600 kg per maand. Ze
verkopen hun producten o.a. bij Naturijn. In
een van de komende maanden verwachten
ze de miljoenste omwenteling sinds 1982,
het moment dat er een metertje is
geïnstalleerd. Inmiddels is moment bereikt
en staat de teller weer op nul. In
samenwerking met Stichting Elisabeth

Weeshuis is het plan opgevat om van de
belangrijke omwenteling een feestdag te
maken. De molenaars zouden het leuk
vinden als er een boekje zou komen met
daarin de geschiedenis van de molen,
aangevuld met verhalen en herinneringen
van Culemborgers. De Stichting Levende
Verhalen heeft toegezegd haar
medewerking hieraan te willen verlenen
en inmidddels zijn Anneke Hooijer en
Dianne Duijs (oud schrijvers van een
Levensverhaal), na een gesprek met de
molenaar aan de slag gegaan met het
“Levensverhaal” van de molen Johanna.
Uiteraard zijn wij heel nieuwsgierig naar
dit ongetwijfeld boeiende verhaal.
Gedicht van Muus Jacobse: de klas
De bel. Gestommel. En de klas stormt
binnen.
Eén zoek wat té rumoerig naar zijn plaats
en ik, prompt: “Heb je straks ook zoveel
praats bij je examen?” En: “Ik wou
beginnen.”
Dan: “Proefwerk!” Even rommelt wat protest.
Dan zijn de ruggen al gedwee gebogen,
en ik speel de dictator met mijn ogen:
de klas is braaf, de klas doet weer zijn best…
Wat? Jij? Doorzie je deze machtsvertoning
en wil jij nog mijn glimlach tot beloning?
kijk voor je, kind, en pas op als je lacht.
Later, als ook het leven jou gaat dwingen
anders dan je nu droomt, doe je ook dingen
anders dan je nu van jezelf verwacht.

