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Bericht van het bestuur
Het coronavirus heeft ook de activiteiten van de HvO zwaar getroffen. Koffieochtend,
Digi-Café, Creatief Café en Ouders & Kidscafé liggen al langere tijd stil door
overheidsmaatregelen. De diensten (de Chauffeur van Odijk, de Helpende Hand van
Odijk en de Boodschappendienst) gaan in aangepaste vorm wel door. Het bestuur
zal niet de enige zijn die vurig hoopt dat het virus zo snel mogelijk wordt bedwongen
en staat in de startblokken om alles weer als vanouds op te pakken voor de inwoners
van Odijk. Het bestuur zal blij zijn als ze weer eens met elkaar aan tafel kunnen
vergaderen en niet meer via Zoom!
Het bestuur gebruikt deze tijd om zich te bezinnen op het beleid na corona. Omdat
nog veel onzeker is over de periode na corona wordt eerst het net afgelopen
beleidsplan verlengd en waar nodig geüpdate. Als duidelijk is hoe de situatie na
corona er uitziet zal er zo snel mogelijk in overleg met de leden aan een nieuw beleid
worden gewerkt.
Waar ook druk aan wordt gewerkt op dit moment is het Huishoudelijk Reglement.
Daarin worden zaken geregeld die niet in de statuten staan, zoals de organisatie van
de HvO, de privacybescherming en de gang van zaken op de Algemene
ledenvergadering. Dit reglement zal ter goedkeuring aan de Algemene
Ledenvergadering van 2021 worden voorgelegd.
Dan nog een bericht over onze voorzitter Rens van den Boom. Hij is door ziekte
getroffen en moet daarom tijdelijk een stapje terug doen. De overige bestuursleden
nemen zijn taken waar en wensen Rens heel veel sterkte!

Huiskamer cement Odijkse gemeenschap.
Interview:10 jaar Dorpshuis Odijk
(door Ton Koenen)

“De Huiskamer van Odijk is een soort cement in de Odijkse samenleving”, vindt
Arnold Wagemakers, directeur van het Sporthuis Bunnik. De Huiskamer van Odijk
sprak met hem in het kader van het 10-jarig bestaan van het huidig gebouw van het
Dorpshuis, dat zo’n beetje de vaste stek van de Huiskamer is.
“De Huiskamer zorgt ervoor dat Odijkers elkaar tegenkomen, leren kennen en elkaar
waar nodig gaan helpen”, verduidelijkt Arnold. Zelf is hij vanaf het begin betrokken
geweest bij de bouw en het beheer van het huidige Dorpshuis waar de Huiskamer
gebruik van maakt. Het vorige Dorpshuis aan de Zeisterweg raakte in de jaren
negentig steeds meer in verval en verloor steeds meer functies. Zo verdwenen
bibliotheek en zorgverleners zoals Vitras uit het gebouw en werd de animo van
Odijkers om er gebruik van te maken steeds minder. Daarom ging het bestuur van
het toenmalig Dorpshuis aan de slag om een droom waar te maken: het realiseren
van een multifunctioneel complex bij Sporthal De Lindenhof en de toenmalige
sportbar “t Hofje. De verkoop van de grond aan de Zeisterweg vormde een stevige
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basis om dit te realiseren en tien jaar geleden kon het gebouw in gebruik worden
genomen. De huidige voorzitter van de Huiskamer van Odijk, Rens van den Boom
speelde naast Arnold Wagemakers (op onderstaande foto) een belangrijke rol in het
realiseren van dit project.
Uniek gegeven is dat het gebouw is gebouwd
zonder één cent subsidie en dus in feite
eigendom is van de Odijkse gemeenschap.
Stichting Dorpshuis Odijk is eigenaar en
verhuurt het aan de Stichting Sporthuis
Bunnik. Deze verhuurt het weer aan
incidentele gebruikers (bijvoorbeeld voor
feesten en partijen) en enkele vaste
gebruikers zoals de Huiskamer van Odijk, De
Schans (een sociëteit voor mensen met een
lichamelijke handicap en hun mantelzorgers),
zangkoor De Parels uit Odijk en bridge- en
schaakliefhebbers.
Vanuit het Dorpshuis ontstond rond 2014 het
idee om een huiskamer voor Odijkers op te
richten. Het was een tijd waarin meer van dit
soort initiatieven ontstonden. Zo werden de
oprichters van onze Huiskamer geïnspireerd
door het project “Austerlitz zorgt”, dat beoogt
zorg te verlenen aan inwoners van Austerlitz
en daarbij veel taken van de gemeente
overnam. Zo ver wilde de Huiskamer van
Odijk niet gaan. Het idee om de inwoners te
verbinden door gemeenschappelijke
activiteiten te organiseren en hen naar
behoefte diensten te verlenen kreeg
gaandeweg vorm tot de huidige Huiskamer
van Odijk. Daar kunnen Odijkers elkaar ontmoeten op de wekelijkse koffieochtend,
het ouders en kids café, het digi-cafe dat Odijkers helpt bij problemen met computer,
smartphone etc. het creatief café, de Boekenkast van Odijk en de Eettafel van Odijk
die alle in het Dorpshuis plaatsvinden. Naast deze verbindende activiteiten ging de
Huiskamer van Odijk gaandeweg ook diensten verlenen, zoals de chauffeursdienst
en de Helpende Hand waar leden in noodgevallen gebruik van kunnen maken en de
boodschappendienst voor leden voor wie boodschappen doen even en stap te ver is.
“De Eettafel van Odijk is een vorm van samenwerking waarin Huiskamer van Odijk
en het Sporthuis elkaar vinden”, zegt Arnold. De Huiskamer zorgt voor de vrijwilligers
die koken, de ingrediënten waarmee de maaltijd wordt bereid en het Sporthuis stelt
het barpersoneel en de ruimte beschikbaar. Om goed te kunnen koken moest de
keuken worden verbouwd, maar dat is in goed onderling overleg geregeld”.
Het Dorpshuis en Sporthuis Bunnik zijn dus heel tevreden over de Huiskamer van
Odijk en de samenwerking daarmee. Maar hoe kijkt de Huiskamer van Odijk tegen
de nu al weer jarenlange samenwerking aan? Daarvoor spraken we met Greetje
Groeneveld, secretaris van de Huiskamer van Odijk en tevens bestuurslid van het
Dorpshuis.
“Terugkijkend op de tijd dat we intensief hebben samengewerkt met de Stichting
Dorpshuis Odijk en het Sporthuis Odijk kan ik zeggen dat we ideale partners waren
HUISKAMER VAN ODIJK – NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020

2

en nog steeds zijn”, zegt Greetje Groeneveld (op onderstaande foto). “De Huiskamer
heeft van het Dorpshuis gemaakt wat de Stichting Dorpshuis voor ogen stond: een
huiskamerachtige sfeer waar Odijkers elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kunnen
helpen en elkaar kunnen inspireren”. Daarvoor vond de Huiskamer inspiratie bij het
al genoemde Austerlitz zorgt, een lokaal burgerinitiatief voor de zorg voor zieken en
ouderen aldaar. Naast het idee een huiskamerachtige omgeving te scheppen,
ontstond het idee om ook iets dergelijks voor Odijk te gaan betekenen. Toen dat een
beetje duidelijk werd dienden de Odijkse kerken zich aan: ze wilden gezamenlijk een
vervoersdienst opzetten voor kerkgangers en andere Odijkers, maar waren bang dat
een kerkelijk stempel potentiële deelnemers zou afschrikken. Zo was de eerste
dienst van de Huiskamer geboren: de Chauffeur van Odijk. Al snel volgden diensten
als de Helpende Hand (voor eenvoudige klusjes in en om het huis voor wie dat niet
zelf kon doen) en de Raadkamer van Odijk (hulp bij formulieren, brieven etc..). Ook
kwam het idee op om samen te gaan eten. Een kok was snel gevonden, maar met
alleen een kok ben je er niet: de keuken moest worden verbouwd en dat nam het
Dorpshuis voor zijn rekening. Daarna kon de kok aan de slag, de eerste eters
werden uitgenodigd en de Eettafel van Odijk was geboren. In die periode vonden de
Huiskamer en het Dorpshuis het tijd
om in twee verschillende Stichtingen
uit elkaar te gaan om
belangenverstrengeling te
voorkomen.
Tenslotte was Stichting Het
Dorpshuis van Odijk de eigenaar en
de Huiskamer van Odijk de huurder.
“Maar zo hebben we het nooit
ervaren”, zegt Greetje. “Er was
steeds een perfecte samenwerking.
Met die keuken, maar ook toen de
bibliotheek uit Odijk verdween. De
Huiskamer wilde die leegte opvullen en het Dorpshuis zorgde voor de kasten waarin
de boeken konden worden gestald”. Al snel organiseerde de Huiskamer
koffiebijeenkomsten, eerst op dinsdagavond en woensdagochtend, maar de
belangstelling voor de dinsdag bleek gering en dus werd het de woensdagochtend.
Vanuit de Odijkse bevolking kwamen vragen voor andere activiteiten: zo kwamen er
een Digicafé en een Creatief Café en wilden ouders van kinderen die nog niet naar
school of de peuterspeelzaal gingen iets doen met de kinderen: het Ouders en Kids
Café was geboren. “Alle activiteiten, behalve het Ouders een Kids café, hebben een
min of meer vaste groep bezoekers.”, zegt Greetje. Ze geeft aan dat er wat zorgen
zijn over de gemiddelde leeftijd van de bezoekers: “Het zijn overwegend ouderen,
terwijl wij een Huiskamer voor alle Odijkers willen zijn. We bezinnen ons daarom op
activiteiten die ook voor jongere inwoners aantrekkelijk zijn”. Voorlopig is het
Dorpshuis zeker nog de plaats waar de Huiskamer zijn plek heeft gevonden. “Het
Dorpshuis en de Huiskamer van Odijk zijn een ideale combinatie die is gebaseerd op
wederzijds vertrouwen en flexibiliteit. Zo heeft de betaalde beroepskracht van de
Huiskamer van Odijk een plekje gevonden in een van de kantoorruimtes van het
Dorpshuis. Ja, samen hebben we wat het Dorpshuis voor ogen stond uitgebouwd:
een waarachtig Dorpshuis in Odijk”, besluit Greetje.
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Bedankt voor alle stemmen bij Rabo Clubsupport
Al eerder hebben we u bij de stukken voor de Algemene Ledenvergadering gemeld
dat de Rabo Clubsupportactie een bedrag van maar liefst € 1.313,16 heeft
opgeleverd. Dit bedrag helpt de Huiskamer van Odijk om de diensten en activiteiten
met nog meer enthousiasme voort te zetten als de zware coronatijd voorbij is en alles
weer zoveel mogelijk naar het oude normaal is teruggekeerd. De Rabobank heeft
een speciale video gemaakt waarop de cheque voor dit bedrag aan de Huiskamer
wordt uitgereikt. Om deze video te bekijken klikt u op onderstaande link:

Bekijk hier jouw video
Werkt de link niet? Ga dan naar: www.Rabo ClubSupport (rabo-clubsupport.nl)

Gluurpietjes in het dorp

Er zijn Gluurpietjes gesignaleerd in Odijk. Maar deze Gluurpietjes zijn niet eng, maar
aardig. Ze gluren niet naar binnen, maar ze gluren van achter de ramen naar buiten
en brengen zo voorbijgangers een vrolijke groet! Ze zijn gemaakt door leerlingen van
de groepen 1/2 en 3 van basisschool De Bongerd, speciaal voor de oudere (niet
digitaal actieve) leden van de Huiskamer van Odijk. De kinderen versierden een
speciale kleurplaat prachtig,
zoals op de foto is te zien. De
Gluurpietjes zijn bezorgd bij allen
iet-digitale leden van de
Huiskamer met het verzoek deze
voor het raam te hangen. De
kinderen van Odijk kunnen
opzoek gaan naar deze
Gluurpretjes. Als ze er een zien,
kunnen ze blijven staan en naar
ze zwaaien. Zo hoopt de
Huiskamer van Odijk deze zware
tijd toch een feestelijk tintje te
geven. De kleurplaat is ook gratis
via google vaninternet te halen
om thuis uit te printen.
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HvO bezorgt enquête voor
gemeente Bunnik
De gemeente gaat samen met bewoners,
ondernemers en bezoekers werken aan
een toekomstvisie voor het dorpshart van
Odijk. In het collegeprogramma staat dat
de dorpscentra nog meer een
ontmoetingsplek moeten worden, met
voorzieningen en een openbare ruimte die
dat mogelijk maakt. Daarbij gaat het niet
alleen over de ruimte zelf en hoe het er uit
ziet, maar ook over de beleving. Wat heeft het dorpshart Odijk nou nodig in de
toekomst? Daarbij letten we ook op de toekomstige groei van de gemeente. Zijn er
genoeg winkels? Waar kunnen mensen elkaar ontmoeten? Hoe maken we het nog
gezelliger? En, hoe kunnen we het verkeer veilig regelen? Het opstellen van de
toekomstvisie willen we met de samenleving: de bewoners van de kernen Odijk,
Werkhoven en Bunnik, de ondernemers en de bezoekers van het dorpshart. Hierover
vraagt de gemeente de mening van inwoners, die ze online kenbaar kunnen maken.
Maar omdat er ook leden van de Huiskamer van Odijk zijn die niet over internet
beschikken, is er een papieren enquête opgesteld, die door vrijwilligers van de
Huiskamer van Odijk bij alle niet-digitaal vaardige leden zijn bezorgd en kunnen
worden ingevuld en naar de gemeente retour gestuurd worden. Beschikt u niet over
internet en heeft u geen enquête ontvangen? Neem dan even contact op met Lia van
de Heuvel van gemeente Bunnik.

Resultaten onderzoek Beeld van Bunnik
Begin dit jaar heeft onderzoeksbureau The Alignment House in opdracht van de
gemeente Bunnik en groot onderzoek gedaan met als kernvraag: Hoe sluiten we zo
goed mogelijk aan op al onze inwoners en benutten we de kracht van de
gemeenschap? Deze vraag moet worden bezien in de context van het voornemen
van de gemeente Bunnik om meer woningen te bouwen in de gemeente en daarbij
ook de voorzieningen en faciliteiten voor de bewoners uit te breiden en zoveel
mogelijk aan te passen aan de wensen en inzichten van de inwoners van Bunnik,
Odijk en Werkhoven. Een van die aanpassingen die de gemeente Bunnik wil
doorvoeren is bijvoorbeeld de herinrichting van het dorpshart van Odijk, waar elders
in deze nieuwsbrief over wordt bericht. De resultaten van dit onderzoek zijn onlangs
gepresenteerd. Om een indruk te krijgen is een aantal documenten in te zien via de
website van gemeente Bunnik. Veel vrijwilligers van de Huiskamer hebben aan deze
enquête meegewerkt als interviewer en geïnterviewde. Via deze link kunnen ze lezen
wat het resultaat van hun inspanningen was!
Link: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Bunnik/aaf248a3-63e1-468b-89d1dbc53e48d715 en dan bij ‘Ingekomen stukken’ 4 pdf-bestanden die beginnen met
IA15. Nr 112.
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Aanbod diensten in deze coronatijd
Er staan voor u vrijwilligers klaar bij de Chauffeur
van Odijk, de Helpende Hand van Odijk en de
Boodschappendienst van Odijk. Van deze
diensten kan gebruikt gemaakt worden. We
zorgen voor extra veiligheidsmaatregelen zoals
het dragen van een mondkapje en het houden
van afstand. Voor meer informatie over deze
diensten of een aanvraag bel 06 20 34 52 09 of
mail naar chauffeur@huiskamervanodijk.nl

Kerstwens
In deze bijzondere tijd hoopt de redactie van deze nieuwsbrief dat alle leden van de
Huiskamer van Odijk de feestdagen in gezondheid en gezelligheid kunnen
doorbrengen binnen alle beperkende regels. Moge het nieuwe jaar ook een nieuwe
tijd brengen waarin we zoveel mogelijk teruggaan naar het oude normaal en het
coronavirus zullen overwinnen. Prettige feestdagen en een gelukkig 2021!
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