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Onderwerpen in deze nieuwsbrief 
Laatste nieuws vanuit de Vereniging ’t Kampje-Plus, Zorggroep De Vechtstreek, Stichting Vrienden 

van ’t Kampje, Bibliotheek, Welzijn Stichtse Vecht, Praktijkhoefijzer (fysio), Kapsalon Belle en 

FysioHolland.  

Bewoner Malvina stelt zich voor … 
Digitaal vragenuur bij de Bibliotheek 
Nieuwe fietsroute voor het fietslabyrinth 
 

Voorwoord 
Tijd voor een nieuwsbrief van ’t Nieuwe Kampje. U vindt zoals gebruikelijk informatie die ons 

(t)huis aangaat. Hebt 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.  

 

Laatste nieuws  
Zoals u gemerkt heeft worden we deze weken geconfronteerd met tal van maatregelen met 

het oog op ieders gezondheid. Dat betekent dat een aantal activiteiten, ook met kleinere 

groepen, niet kan doorgaan. We proberen te vermijden dat we dicht in elkaars nabijheid zijn, 

om besmetting met het coronavirus te voorkomen.  

Dat betekent bijvoorbeeld dat de Zorggroep de weekactiviteiten in Studio Idee niet kan 

houden. En Studio Idee kan deze maand de lezingen niet laten doorgaan. Er wordt voorlopig 

niet gekookt op woensdag en donderdag. Vrienden van ’t Kampje stelt de organisatie van het 

voorjaarsconcert uit. Happy Ouwer in maart kon niet doorgaan. Maar misschien wel dat van 18 

april. Het vragenuur in de Bibliotheek kan niet plaatsvinden. 

 

Beide fysiotherapeuten zijn open, maar groepslessen worden nu niet gegeven; kapsalon Belle 

is tot 6 april gesloten. 

 

De Bibliotheek is gesloten, wel telefonisch bereikbaar 

Ook de Bibliotheek neemt haar verantwoordelijkheid om de verdere verspreiding van het 

coronavirus tegen te gaan en is gesloten t/m 6 april. Telefonisch blijven we bereikbaar op 

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00 - 16.00 uur: (0346) 26 27 00. Verder zijn we 

goed te bereiken via info@bibliotheekavv.nl 
De online Bibliotheek blijft gelukkig gewoon open. Daar kunt u e-books lenen en luisterboeken 

downloaden. Via de website en Wise-app kunt u verlengen. 

Lieve lezers,  

We zullen het ermee moeten doen. Laten we elkaar helpen waar het kan. Er blijven nog heel 

veel mooie dingen over. De lente is begonnen. Hebt u al in de tuin kunnen wandelen? 

 

mailto:info@kampje-plus.nl
https://www.bibliotheekavv.nl/nieuws/mailto@info@bibliotheekavv.nl


 

 

De jonge bewoners namen het initiatief om op 17 maart te klappen voor de zorg! Zo zie je 

maar weer: de meerwaarde van het samenwonen van jongere en oudere mensen en samen 

‘Happy Ouwer’ worden. 

 

       
 

 

‘t Kampje-Plus is een gewone vereniging geworden 
Op 12 februari gaf de ledenvergadering toestemming om de “coöperatie” (Kampje-Plus) om te 

bouwen naar een gewone vereniging. Destijds, bij de oprichting in 2015, werd nog gedacht dat 

het misschien slim was om er een coöperatieve vereniging van te maken. Dat had iets te 

maken met eventuele geldhandelingen en de mogelijkheid om (beperkte) contracten af te 

sluiten met instellingen voor dienstverlening. Maar die kant is het helemaal niet op gegaan. ’t 

Kampje-Plus was van begin af aan al een “gewone” vereniging met leden. En met hele 

duidelijke doelstellingen: isolement tegengaan, bevorderen van integratie en leefsfeer. Bij alle 

plannen om van ’t Nieuwe Kampje iets moois te maken vertegenwoordigt ’t Kampje-Plus de 

stem van de bevolking. Het is dus voor het bestuur van ’t Kampje-Plus van groot belang om 

veel leden te hebben en om te horen hoe de leden over alles denken.   

 

Overleg met jongere bewoners 
Van tijd tot tijd komen de “jongere” bewoners bij elkaar. Gewoon voor de gezelligheid en deels 

ook om “het” er eens over te hebben. Over wat? Over hoe het zoal loopt in ’t Nieuwe Kampje, 

wat er beter kan en of zij daar zelf ook iets aan kunnen doen. Op 24 februari spraken zij met 

Louise Copier, teamleider bij de Zorggroep. Deze bijeenkomst leidde tot meer duidelijkheid, 

bijvoorbeeld over de verschillende typen mensen die er wonen. Het lijkt soms oneerlijk: mag 

huismeester Ed voor de één wel iets doen en voor de ander niet? Krijgt de één een vloer van 

de Zorggroep en moet de ander daar zelf voor zorgen? Louise legde uit dat de Zorggroep 40 

woningen huurt in het complex en dat de andere woningen door zelfstandige, individuele 

bewoners worden gehuurd. Voor de mensen die er via de Zorggroep wonen betaalt deze een 

aantal zaken, dat zij dan weer verrekent met “haar” bewoners. Soms is samenwonen best 

lastig, bijvoorbeeld als je ’s nachts hinderlijke geluiden hoort of ’s ochtends vroeg, net als je 

wilt uitslapen. Het was goed om een aantal dingen tegen elkaar te zeggen en te beseffen dat 

we niet alleen rekening moeten houden met elkaar, maar elkaar ook gerust mogen aanspreken 

op ieders gedrag. Louise heeft een aantal vragen meegenomen en komt erop terug bij de 

bewonersgroep. 

 

Januarifeest 
In januari was het groot feest in ’t Nieuwe Kampje. Op een ogenschijnlijk saaie maandag (6 

januari) werd Studio Idee plotseling omgetoverd tot een danspaleis. Wat was er aan de hand? 

De medewerkers van Habion vierden er het nieuwe jaar samen met bewoners en anderen die 

bij ’t Nieuwe Kampje betrokkenen zijn. Zie de vrolijke foto van Joost Maas van Habion. 
 



 

 

 
 

 
Happy Ouwer 15 februari: molenaars 
Het is zo langzamerhand wel bekend: het maandelijkse borreluur van ’t Kampje-Plus. Het gaat 

dan vooral om gezelligheid en de gelegenheid om anderen te ontmoeten. Maar er is ook altijd 

een kort thema. Wat minder bekend is, is dat een klein groepje van twee bewoners van 

Pleinzicht en twee Kampje-Plussers de thema’s voorbereiden. Van tijd tot tijd komen Tineke 

van Wageningen, Dicky Ferwerda, Lynn Goossens en Annemiek Elling bij elkaar om leuke 

onderwerpen te bedenken. Wilt u ook meedoen?  

Meld het even bij Annemiek Elling: 0294 234 978.  

 

Een bijzonder leuk thema was op 15 februari de presentatie over 3 molens in de Stichtse Vecht 

en hun molenaars door de mensen van Fotoclub Loenen (foto Gerhard Hof). 

 

 
  

Bewoner Malvina stelt zich voor … 

In de vorige nieuwsbrief heb ik, Simone Dijkstra, huisnummer 10X, mezelf voorgesteld. Nu wil ik 
graag een andere medebewoner aan jullie voorstellen:  
 
Naam: Malvina Schepers  
Huisnummer: 8H 
Werk:                                                                                                                                                                 
Ik ben altijd kapper en haarwerkspecialist geweest en sinds de laatste 2 jaar werk ik als gastvrouw 
in ‘Zorgvilla Sluysoort’ in Maarssen. 



 

 

 

 
1. Waar woonde je voordat je hier kwam wonen? 
De afgelopen drie jaar woonde ik in Badhoevedorp voordat ik in ‘t Nieuwe Kampje kwam wonen. 
Daarvoor woonde ik in Nieuwersluis. 

2. Is er iets wat je heel graag doet? Een hobby of iets dergelijks?                                                                                                                                                                  
Ik vind het heel ontspannend om creatief bezig te zijn. ‘Fröbelen’ met kraaltjes en steentjes, 
schilderen, lezen etc. En Ik vind het heerlijk om te wandelen en om lekker te fietsen. Ik ga ook 
graag naar een bioscoop, films kijken. Wat ik ook heel erg leuk vind is zingen. Ik doe dat heel veel 
in mijn werk met ouderen. 

3. Wat is het leukste dat je afgelopen week hebt ervaren of gedaan? 

Afgelopen week heb ik veel leuke dingen gedaan maar het leukste was mijn bezoek aan ‘De 

Hallen’ in Amsterdam, waar ik met enige regelmaat naar toe ga. Eerst lekker naar de film en 

daarna iets eten in de Foodhallen waar vaak ‘live’ muziek is. 

4. Heb je wel eens van de open keuken gebruik gemaakt of ben je van plan dat te doen? 

Jazeker heb ik gebruik gemaakt van de open keuken. Ik heb mijn verjaardag daar gevierd en een 

andere keer een ‘nichtjes-middag’ georganiseerd. Ik vind het een top locatie. 

5. Wat kook je graag of vind je lekker? 

Ik houd ervan om verse pompoensoep te maken. Maar ook maak ik graag nasi, bami of spruitjes 

met appelmoes. 

Expositie   
Tot begin mei zijn de schilderijen te bewonderen van ‘De Zaterdagschilders’ uit Breukelen. Al 

jaren treffen de dames elkaar op zaterdagmorgen in het Trefpunt in Breukelen. Het resultaat 

van al die inzet en creativiteit is nu te zien.  

 



 

 

 
 

Daarna is de beurt aan Gerard Teitink, die reisfoto’s uit vele landen exposeert. In verband met 

de lange zomervakantie hangt zijn werk tot begin september.   

 

Digitaal vragenuur in de Bibliotheek  
Vragen over het lenen van e-books, het online reserveren of de Bibliotheek App? Problemen 

met uw e-mail of een foutmelding die u niet begrijpt? Ontdekken hoe u kunt Skypen of 

Whatsappen met familie in het buitenland? Of een afspraak maken bij de gemeente voor 

bijvoorbeeld het verlengen van uw ID-kaart? Kom dan naar het digitaal vragenuur. 

 

U kunt terecht met uw vragen op het gebied van tablets (iPad of Android), smartphones, 

laptops, e-books en internet. Het inloopspreekuur is gratis, u hoeft geen lid van de Bibliotheek 

te zijn en u hoeft zich niet van tevoren aan te melden. 

 

 
 

Neem als het kan uw eigen smartphone, tablet, iPad of laptop mee, zodat we u op uw eigen 

apparaat op weg kunnen helpen. En hebt u vragen over e-books en hebt u al een  

e-bookaccount, neem dan ook uw accountgegevens (inlognaam + wachtwoord) mee. 

Het vragenuur is bedoeld voor mensen die zich digitaal wel redden, maar even vast zijn komen 

te zitten. Het is geen cursus of training, maar een gratis inloop waarbij mensen met een korte 

uitleg weer verder aan de slag kunnen. 

Iedere eerste en laatste vrijdagmiddag van de maand van 14.00-15.30 uur is er een digitaal 

vragenuur in de Bibliotheek Loenen. U bent van harte welkom met al uw vragen op digitaal 

gebied. Mensen van het Stichtse Vecht Computer Café en de Bibliotheek zijn aanwezig om uw 

digitale vragen te beantwoorden.  

Het digitaal vragenuur van 27 maart en 3 april is geannuleerd. Het ‘uur’ vindt in principe weer 

plaats op de volgende data: 24 april, 8 mei, 29 mei, 5 juni en 26 juni. Zie de berichten op de 

prikborden. 
 

Nieuwe fietsroute voor het fietslabyrinth 

De Lionsclub Abcoude-Baambrugge laat een fietsroute vastleggen op film in de omgeving van 

Baambrugge en Abcoude. Zorggroep de Vechtstreek ontvangt ook een USB stick met deze 

route voor het gebruik op het fietslabyrint die in ’t Nieuwe Kampje staat en elke week gebruikt 

wordt onder begeleiding van o.a. vrijwilligster Ineke van Schaick. De opnames zullen in mei 

gemaakt worden dus tot die tijd moeten wij nog geduld hebben. 

  



 

 

 

 
 
 
 


