’t Nieuwe Kampje
70 woningen op Driehovenlaan 2 (voormalige Kampje)*, 18 op Ter Beekhof, 15 in de flat Pleinzicht. Verder bedrijven/organisaties zoals de bibliotheek, fysio en kapper. De tuin met vijver en
terrassen, de jeu de boules banen en de kinderspeelplaats zijn voor iedereen toegankelijk.
Acute nood
 Bel 112 voor politie, brand, medische of psychische hulp, ambulance.
 In de gebouwen hangen rook- en brandmelders, aangesloten op een brandmeldinstallatie. Zo
nodig is deze installatie te activeren met een hand-brandmelder.
 Reanimatie apparaat (AED) buiten bij hoofdingang. Beheerder is Jan Landstra, Kampje-Plus.
Eigen woning
 Kleine reparaties zelf of met familie/kennissen oplossen. Zie de bewonersmap (ABC).
 Ingewikkelder reparaties, storingen (lekkage, verwarming): IJbouw 020 - 48 64 657,
info@ijbouw.nl. Het hele jaar bereikbaar, 24 uur per dag.
 Voor algemene zaken zoals huurcontract of servicekosten: vd Linden Vastgoedmanagement,
088 - 53 30 000, e-mail: info.almere@vanderlinden.nl.
De openbare ruimten
 Mankementen: spreek huismeester Ed Meiers even persoonlijk aan (eventueel 06 - 52 60 81 32).
Is hij afwezig, dan IJbouw bellen.
 In gebouw Driehovenlaan 2 zijn keukens - beneden en boven - voor alle bewoners. Huurders
(bedrijven in het gebouw) kunnen er ook vergaderen. Reserveren in het boek dat er ligt. Na afloop altijd zelf schoonmaken, afwassen en vuilnis opruimen.
 De “Binnema Groep” maakt de ruimten schoon, hun schema hangt op het mededelingenbord bij
de hoofdingang. Bij ernstige klachten vd Linden (nummer hierboven) bellen.
 Wasmachine en droger beneden t.o. woning 4F, muntstuk van €2 inwerpen.
Logeerkamer
Voor bewoners van ’t Nieuwe Kampje, woning 4G. Kosten: van €25 (1 nacht) tot €17,50 (3 nachten).
Reserveren? Bel Lucie Mur (06 - 20 42 33 45) of Lia Schockman (06 - 23 47 49 28).
Overlast van medebewoners
 Spreek elkaar aan met wederzijds respect en probeer het onderling op te lossen.
 Voor cliënten van de zorg die moeilijk aanspreekbaar zijn: neem in dringende gevallen contact op
met teamleider Louise Copier (kantoor achter de bibliotheek bovengang).
 In andere gevallen, als je er echt niet uitkomt: vd Linden bellen (zie boven).
Bijzondere maaltijden
 Op woensdag en donderdag tussen de middag: samen koken en eten met andere bewoners en
vrijwilligers. Inlichtingen: Toos Hoogveld: 0294 - 23 75 15.
 Laatste woensdag van de maand “Aan Tafel”, maaltijd in Studio Idee om 17.30 uur. Georganiseerd door de Raad van Kerken Loenen/Vreeland, Maaike van Schaik 0294 - 23 33 85.

Organisaties in ’t Nieuwe Kampje (“participanten”)


Stichting Zorggroep De Vechtstreek (SZDV)
biedt diverse vormen van zorg en verpleging en organiseert activiteiten, zie de “weekagenda”.
Inlichtingen bij Sanne van Eck 06 - 31 67 70 20, s.vaneck@szdv.nl.



Studio Idee
Studio Idee organiseert maatschappelijke, culturele en andere activiteiten voor jong en oud. Iedere woensdagochtend is er koffie tussen 10.00 en 12.00 uur. De ruimte is ook te huur. Inlichtingen: 06 - 12 54 34 35, studioideeloenen@gmail.com.



Fysiotherapie, sport, yoga
De praktijk voor fysiotherapie heeft moderne behandelruimtes en een oefenzaal met fitness apparaten, voor revalidatie en sport. Inlichtingen:
o Praktijk Hoefijzer, Martijn Bakker, 06 - 51 54 17 65, info@praktijkhoefijzer.nl
o Fysio Holland 0294 - 71 10 03, info@fysioholland.nl
o Yogalerares Anja Winther is te bereiken via Praktijk Hoefijzer of rechtstreeks: 06 - 52 42
15 25, anja@praktijkhoefijzer.nl. Zie ook haar website: www.wintherswerk.nl.



Bibliotheek
De bibliotheek is alle dagen toegankelijk. Er staat een grote leestafel, op de meeste dagen van de
week (niet op donderdag en zondag) zijn er medewerkers. De bibliotheek organiseert diverse activiteiten, o.a. hulp bij gebruik van computer, laptop, tablet of mobieltje.



Kapsalon Belle
Voor dames, heren en kinderen. Alle dagen open, behalve zondag en maandag. Tel. 06 - 28 89 82
36. In de kapsalon werkt ook pedicure Jannie Veltman: 06 - 46 37 70 59. Bekijk ook het leuke
aanbod aan kleding en andere snuisterijen.



Welzijn Stichtse Vecht
Op Driehovenlaan 2 is een dependance van de stichting Welzijn Stichtse Vecht. Opbouwwerker
Marijke Boot is er regelmatig, zij is ook bereikbaar via nr. 0346 - 29 07 10. Bij de bibliotheek ligt
het boekje “Kom erbij” met een overzicht van activiteiten in de regio.



Vereniging ’t Kampje-Plus
Iedereen die een warm hart heeft voor het welslagen van ’t Nieuwe Kampje en integratie in de
samenleving kan lid worden. De vereniging is er voor ontmoeting en verbinding, tussen bewoners, ‘participanten’ en buurtgenoten. Brochure bij de ingang of in het rek van de bibliotheek.



Participantenoverleg (organisaties en bewoners in ’t Nieuwe Kampje)
Vertegenwoordigers van bewoners en bedrijven spreken elkaar eens per kwartaal, onder leiding
van ’t Kampje-Plus (Rien Klein Meuleman). Neem contact op met uw vertegenwoordiger bij vragen, lastige kwesties, voorstellen voor verbetering. Inlichtingen: Thea de Bruin 0346 - 26 29 95.

En anders: bel ‘t Kampje-Plus naar Rien Klein Meuleman 06 - 29 59 73 95 (voorzitter) of Lynn Goossens 06 - 11 03 15 10 (bestuurslid). Wij kunnen niet alles oplossen maar wel helpen de juiste ingang
te vinden! Zie ook www.kampje-plus.nl.
*

30 woningen voor zelfstandige huurders en (maximaal) 40 voor cliënten van de Zorggroep. Voor woningen van de zorggroep kan huismeester Ed Meiers (in dienst bij zorggroep) soms een reparatie verrichten, voor de andere woningen niet.

