Doet u mee?
Help mee, door lid te worden van de (coöperatieve) vereniging ‘t Kampje-Plus.
U kunt dan ook meepraten over de gang van zaken.
Of werk mee aan een van de vele activiteiten, zoals koken met bewoners,
Happy Ouwer (borreluur) of een ander evenement.
Het lidmaatschap kost €15,- per jaar of €25 samen met partner of gezin.
Meld u aan bij de penningmeester of via het inschrijﬀormulier op de website:
www.kampje-plus.nl.

Mogen wij ons
even voorstellen

’t Kampje-Plus
’t Kampje Plus zet zich in voor het wonen en welzijn
van de woon-gemeenschap in ’t Nieuwe Kampje.
Een gemeenschap van jong & oud in het hart
van Loenen, op Driehovenlaan 2.
Hier zijn mensen samen redzaam.
www.kampje-plus.nl
penningmeester@kampje-plus.nl
0294-234978

K.v.K. nr.: 63070375
Bankrekening:
NL38RABO0302788654

Gezelligheid en reuring krijgen er invulling in en
rondom een mooi gerenoveerd gebouw.

Loenen aan de Vecht
www.kampje-plus.nl

’t Kampje-Plus zet zich ook in voor de ontmoeting
tussen bewoners, buurtgenoten en ondernemers.

Wat vooraf ging
In 2014 dreigde zorginstelling ’t Kampje verloren te
gaan. Er kwamen minder bewoners door nieuw overheidsbeleid: ouderen wonen langer thuis. Als ze zorg
nodig hebben, ‘kopen’ ze die thuis in. Woningcorporatie Habion, Zorggroep De Vechtstreek en Gemeente
Stichtse Vecht sloegen de handen ineen voor ’t Nieuwe
Kampje. Maar dan moest de Loenense bevolking ook
mee doen. Zo ontstond in 2015 ’t Kampje-Plus.

Voor wie is ’t Kampje-Plus?

Onze activiteiten

Voor de huidige en toekomstige bewoners van
’t Nieuwe Kampje en alle senioren in de omgeving.
Voor familie, kennissen en contactpersonen van
bewoners. Maar ook voor de buitenwereld.
Integratie van ouderen kan alleen plaatsvinden
als ook de burgers in de regio betrokken zijn en
zich aangesproken voelen.

Borreluur (Happy Ouwer) voor senioren en
anderen uit de omgeving, klassieke- en lichte
muziek, rondleidingen voor nieuwe bewoners,
toewijzing huurwoningen (met andere partijen),
ondersteunen van activiteiten van vrijwilligers
of bewoners zoals de kookmiddagen,
(publieks)evenementen, enz.

Wonen & werken

Studio Idee

In ’t Nieuwe Kampje wonen en werken mensen en
organisaties samen. Ouderen met en zonder zorgvraag
en mensen die vitaal zijn en een helpende hand bieden.
En organisaties: Zorggroep De Vechtstreek,
Studio Idee, de Bibliotheek Loenen,
Fysiotherapiepraktijken Bakker en Barsingerhorn,
Welzijn Stichtse Vecht en Kapsalon Belle.

Studio Idee is een initiatief van ’t Kampje-Plus en vormt
het centrum voor de verbinding tussen bewoners en
buurt. De ruimten van Studio Idee zijn ook te huur voor
bijeenkomsten van particulieren en bedrijven. Voor vergaderingen, workshops, muziekevenementen en meer.
Tel 06 12543435 Mail: studioideeloenen@gmail.com
Website: www.studioideeloenen.nl

