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Voorwoord 
 

Tijd voor een nieuwsbrief van ’t Nieuwe Kampje. Er valt weer veel te vertellen! 

Verder vindt u zoals gebruikelijk ook meer informatie die ons (t)huis aangaat. Heb u tips, nieuwtjes of 

informatie die u wilt delen of wilt u uw steentje bijdragen aan de nieuwsbrief, mail dan naar info@kampje-

plus.nl.  

 

Nieuws vanuit de Coöperatieve vereniging ’t Kampje-Plus 
 

‘t Kampje-Plus start wekelijks spreekuur op 1 april (geen grap!)  
 

We weten allemaal dat nog niet alles op rolletjes loopt. En dat veel mensen nog niet goed weten waar ze 

met hun vragen terecht kunnen. Tegelijkertijd noemen we ons zelfredzaam of samen redzaam. Maar waar 

en hoe vinden we dan zelf een oplossing voor vragen of leuke ideeën?  

Als Kampje-Plus zijn we ervoor om iets moois te maken van ’t Nieuwe Kampje. Ook wij weten lang niet 

overal een oplossing voor. Maar we willen wel mee-denken.  

Daarom organiseren wij een spreekuur op de maandagochtend om 11.00 uur. Vanaf 1 april zitten 

bestuursleden van ’t Kampje-Plus iedere maandag van 11.00 – 12.00 uur in de open keuken beneden achter 

de bibliotheek (bij de doorgang naar Pleinzicht) om te luisteren naar alle vragen en ideeën, hoe verschillend 

ook. We gaan alleen niet over vragen die de zorggroep betreffen, daarvoor zijn de zorgverleners en heeft 

ook de cliëntenraad een luisterend oor. Maar bij alle andere kwesties kunnen we mee-zoeken naar een 

goede ingang.  

De vragen kunnen afkomstig zijn van bewoners, ook van Ter Beekhof of Pleinzicht. Maar ook van 

participanten in het gebouw of vrijwilligers die er rondlopen. Dus kom even langs, want we vinden het fijn als 

we iets voor u kunnen betekenen!   
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Huishoudelijke mededelingen 
 
Prikborden 
Sinds kort hangen er op de verschillende etages prikborden. U of uw familie kan hier berichten ophangen 

waarvan u het handig vindt dat andere bewoners dit ook weten. Denk dan aan een berichtje over een 

ziekenhuisopname of een uitnodiging om koffie te komen drinken voor een verjaardag. Ook kunt u hier lezen 

wat er te doen is in ’t Nieuwe Kampje. 

Een prikbord voor de gang naar Studio Idee bestellen we nog bij en wordt later opgehangen.  

 
Geplande activiteiten 
 
Happy Ouwer 23 maart 

 

 

Stichtse Vecht, een verloren paradijs? 

Wie kent ze nog, de Verkade-albums met die mooie 

aquarellen? Er bestaat ook zo’n album over onze streek. 

Foto- en videoclub Loenen laat zien dat veel van de 

paradijselijke plekjes er nog zijn.  

 

Gerhard Hof en Giel Gulpers maakten 100 jaar later een foto 

bij een aantal oude Verkade-prenten. Een bijzondere 

presentatie.  

 

Het Happy Ouwer wordt georganiseerd door ‘t Kampje-Plus 

en  is voor bewoners van ’t Nieuwe Kampje en senioren uit de 

omgeving.  Maar ook anderen zijn welkom.   

Kosten € 3,- inclusief consumpties. Plaats: Studio Idee 

(Driehovenlaan 2), tijd van 15.30 - 17.30 uur. 

Informatie: Lynn Goossens 06 - 11 03 15 10 

 

  
Koken 
Iedere woensdag en donderdag kookt of bakt een groepje bewoners samen met begeleiders (vrijwilligers) 

met plezier een volledige maaltijd voor maar € 5,-. Alle bewoners van ‘t Nieuwe Kampje zijn welkom, dus ook 

de bewoners van Ter Beekhof en Pleinzicht. Zij starten tussen de middag. Er zijn daarvoor mooie 

woonkeukens beschikbaar. Iedereen is welkom, maar neem eerst contact op met Toos Hoogveld  

via 0294 23 7515 of toos.hoogveld-mozar@xs4all.nl. Ook zijn vrijwilligers van harte welkom om mee te 

helpen met koken. Je kookt ongeveer eenmaal in de veertien dagen als het kan met z’n tweeen en het is erg 

gezellig. Als je eerst wilt komen kijken, meld je dan aan bij Toos.  
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Even contact tussen jong en oud op een zondagmiddag in februari  
 

      
 

Op 17 februari vierde Evi van Buul haar verjaardagspartijtje. 9 Jaar werd ze en er waren 15 kinderen op haar 

feestje. Samen met haar moeder had ze bedacht, dat ze op haar partijtje ‘waarderingskaartjes’ gingen 

maken met complimenten erop. De kaartjes waren bedoeld voor bewoners van ’t Nieuwe Kampje.    

Het werd een mooi feest. De kaartjes werden kleine juweeltjes. Toen ze klaar waren, wandelden ze met zijn 

allen naar ‘t Kampje.  Ze deden de kaartjes in brievenbussen en namen ook een kijkje binnen. Ze klopten ze 

hier en daar aan, om hun boodschap aan te bieden.  

Veel bewoners waren verrast met het onverwachte bezoek. Sommigen wilden graag iets terugdoen, maar 

dat was helemaal niet de bedoeling. De kinderen genoten alleen al van het contact. En ook van het zien van 

het gebouw en woonomgeving van de bewoners.  

Wij denken wel eens dat het leuk is als kinderen iets voor ouderen doen, maar ouderen doen ook veel goed 

voor de kinderen als ze iets van zichzelf te laten zien. Deze kinderen hadden een fantastische middag. 
      

 

Iedereen welkom bij inloopspreekuur 
Vrijwilligerscentrale 
  

Wil jij je inzetten als vrijwilliger? De Vrijwilligerscentrale 

heeft verschillende openstaande vacatures in en om 

Loenen aan de Vecht. Tijdens het maandelijkse 

inloopspreekuur is iedereen welkom voor advies op 

maat. Vrijwilligerswerk is er op elk niveau. De consulent 

helpt je graag bij het vinden van vrijwilligerswerk dat 

past bij jouw interesses, vaardigheden en agenda. Het 

inloopspreekuur is iedere laatste woensdag van de 

maand in de bibliotheek in Loenen aan de Vecht van 15 uur tot 17 uur. Een afspraak maken is niet nodig. 

 

Informatie over de Vrijwilligerscentrale op: www.vrijwilligersstichtsevecht.nl 
 

Expositie 
 

Eind maart maakt de verbouwingsexpositie van Fotoclub Loenen plaats voor werk van een 

kunstschildergroep. De nieuwe expositie zal in de maanden april, mei en juni in ’t Nieuwe Kampje hangen. 

Inl. Thea de Bruin, info@Kampje-Plus.nl  
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Bijna elke week krijg ik hulp van de huiskater van de 1e etage. 

Hij helpt mij met allerlei klusjes op het kantoor van Welzijn Stichtse Vecht en vervangt soms mijn collega. 

Dan vlijt hij zich neer op de kantoorstoel en knort heel wat af. Als ik naar huis ga, moet ik hem wakker maken 

anders sluit ik hem misschien op in het kantoor. 

Gelukkig heeft zijn baasje mijn telefoonnummer, want het zou vervelend zijn als hij enkele dagen opgesloten 

zit in het kantoor. 

Vorige week was hij wat moe en sliep de hele ochtend onder mijn bureau. Misschien heeft hij een zwaar 

weekend gehad? 

Vandaag is hij helemaal niet gekomen. Zou hij gesolliciteerd hebben op een andere baan? 

Ik hoop het van niet, want hij brengt heel veel gezelligheid met zich mee en is altijd welkom! 

 

Groeten, Marijke Boot, Wijkopbouwwerker Welzijn Stichtse Vecht 
 
 


