Doet u mee...?
Help mee, door lid te worden van de vereniging ‘t Kampje-Plus.
U kunt dan ook meepraten over de verdere ontwikkeling.
Of doe mee aan een van de vele activiteiten.
Het lidmaatschap kost € 15,- per jaar of € 25,- samen met partner of gezin.
Meld u aan bij de penningmeester of via het inschrijﬀormulier de
de website: www.kampje-plus.nl.
’t Kampje-Plus heeft de Anbi-status.

Mogen wij ons
even voorstellen
’t Kampje-Plus
’t Kampje-Plus is er voor:
• Plezierig wonen en welzijn in ’t Nieuwe Kampje.
• Ontmoeting en verbinding: tussen bewoners,
ondernemers in ‘t Nieuwe Kampje en buurtgenoten

www.kampje-plus.nl
penningmeester@kampje-plus.nl
0294 231844

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

Loenen aan de Vecht
www.kampje-plus.nl

Tot ’t Nieuwe Kampje behoren:
Driehovenlaan 2, Ter Beekhof en Pleinzicht
(Doude van Troostwijkplein).

Wonen, werken, cultuur & welzijn
In ’t Nieuwe Kampje wonen en werken mensen en
organisaties samen. Er wonen mensen van alle
leeftijden, met of zonder zorgvraag.
Er werken: Zorggroep De Vechtstreek, Studio Idee,
de Bibliotheek Loenen, fysiotherapie Bakker en
FysioHolland, Welzijn Stichtse Vecht, kapsalon en
pedicure Belle.

Voor wie is ’t Kampje-Plus

Onze activiteiten

• Voor inwoners van Loenen en omgeving.

Borreluur (Happy Ouwer) met evenementen
voor senioren en anderen uit de omgeving.
Klassieke- en lichte muziek. Rondleidingen
voor nieuwe bewoners, meewerken aan
toewijzing van huurwoningen. Koken met
bewoners, wisselende exposities en meer.

• Voor huidige en toekomstige bewoners
van ’t Nieuwe Kampje.
Samen zorgen zij voor integratie.

Wat vooraf ging

In 2014 dreigde woonzorgcentrum ’t Kampje
verloren te gaan, want door nieuw overheidsbeleid
wonen ouderen langer thuis. Woningcorporatie
Habion, Zorggroep De Vechtstreek en Gemeente
Stichtse Vecht sloegen de handen ineen om
’t Nieuwe Kampje te creëren. Maar dan moest de
Loenense bevolking ook mee doen. Daarvoor is
de vereniging ’t Kampje-Plus opgericht.

Studio Idee

Studio Idee is een initiatief van ’t Kampje-Plus
en vormt het centrum voor de verbinding tussen
bewoners en anderen. 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

