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Voor u ligt de nieuwsbrief van ’t Nieuwe Kampje. Deze nieuwsbrief is voor de bewoners van ’t 

Kampje, Ter Beekhof en Pleinzicht. Heeft u tips of informatie die u graag wilt delen in deze 

nieuwsbrief, mail dit dan aan info@kampje-plus.nl 

 

Onderwerpen in deze nieuwsbrief 
Geplande activiteiten 

Voorwoord 

Coöperatieve Vereniging ’t Kampje-Plus 

Studio Idee 

Kennismaken met de wijkagent 

Bewegwijzering in het gebouw 

Handige weetjes 

Geplande activiteiten 
- Op zaterdag 23 december om 16.00 uur is er in Studio Idee een gratis kerstconcert door 

Melange4flute. U en uw buurtgenoten zijn hartelijk welkom! 

- Zaterdag 20 januari is er een ‘Open Huis’. Mensen die geïnteresseerd zijn om te komen 

wonen in ’t Nieuwe Kampje kunnen op 20 januari van 11.00 tot 14.00 uur rondkijken in ’t 

Nieuwe Kampje. 

- Zaterdag 3 februari van 15.00 - 17.30 uur organiseert de coöperatie een gezellige borrel 

voor de bewoners van t Nieuwe Kampje, Pleinzicht en Ter Beekhof. We kijken dan o.a. 

naar de documentaire van de woongemeenschap van Benring in Voorst en is er volop 

gelegenheid om gezellig met elkaar bij te praten.  
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Voorwoord 
Het jaar 2017 was een roerige periode voor u als bewoners van ’t Nieuwe Kampje. We hebben 

een flinke verbouwing achter de rug. Het is dan nu ook echt samen zoeken naar hoe we het met 

elkaar goed kunnen regelen, zodat het fijn en prettig wonen is in ’t Nieuwe Kampje. In november 

heeft Habion een aantal van u gesproken tijdens de ganggesprekken. Dat was heel waardevol en 

veel tips werden gedeeld met elkaar. Een van de belangrijkste aandachtspunten is de 

communicatie. Wie moeten we nu waarvoor bellen? Hoe weten we welke activiteiten er zijn? Of 

hoe weten we hoe het gaat met mede-bewoners?  

 

De Coöperatieve vereniging ‘t Kampje-Plus gaat naar aanleiding hiervan kijken hoe we de 

communicatie met elkaar goed kunnen oppakken. De Nieuwsbrief ’t Nieuwe Kampje’ is daar de 

eerste stap in. Daarnaast willen wij samen met een aantal bewoners die dit leuk vinden gaan 

kijken hoe we mede-bewoners wekelijks op de hoogte kunnen brengen van alle activiteiten die in 

het gebouw plaatsvinden. Wilt u daar uw steentje aan bijdragen, mail dan naar info@kampje-

plus.nl.  

 

Habion is op dit moment bezig om voor iedere bewoner een mooie map te maken waarin alle 

informatie staat over wie wat doet in het gebouw, wie waarvoor gebeld kan worden en nog meer 

handige informatie. In februari verwachten we dat die af is.  

 

Wij wensen u voor nu hele fijne feestdagen toe en kijken uit naar een gezellig 2018. 

 

Het bestuur van de Coöperatieve  Vereniging ’t Kampje-Plus 
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Coöperatieve Vereniging ‘t Kampje-Plus 
Even voorstellen. De Coöperatieve Vereniging Kampje-Plus (coöperatie) is de drijvende kracht 

voor de realisatie van een veilige, plezierige leefomgeving in ’t Nieuwe Kampje en het in stand 

houden en verder ontwikkelen van de woongemeenschap in ’t Kampje, Ter Beekhof en Pleinzicht. 

Daarnaast vindt zij het belangrijk dat het ontmoetingscentrum in ’t Kampje (dat tegenwoordig 

‘Studio Idee’ heet) verder ontwikkeld wordt voor bewoners en andere inwoners van de regio. Dit 

laatste gaan ze samen doen met Stichting Studio Idee. Zie verderop in de nieuwsbrief daar meer 

over. 

 

De vereniging heeft momenteel 78 leden. Dit zijn zowel bewoners van ’t Nieuwe Kampje als 

betrokken inwoners vanuit de gemeenschap daarbuiten. Wilt u meedoen of meedenken? Dan bent 

u van harte welkom om ook lid te worden. Meer informatie over de coöperatie is te vinden op: 

www.kampje-plus.nl en/of mail uw vragen naar info@kampje-plus.nl. En natuurlijk kunt u ook een 

van de bestuursleden aanspreken.  

De kosten voor het lidmaatschap bedraagt € 15,- per jaar. 

 

Het bestuur van de Coöperatieve Vereniging ‘t Kampje-Plus, bestaat momenteel uit: 

Frans Sträter 

Jan Landstra 

Annemiek Elling 

Rien Klein Meuleman en Petra Sjouwerman zijn naar verwachting per 21 februari 

(ledenvergadering) officieel lid van het bestuur. 

Studio Idee 
Sinds september is de voormalige Tuinzaal/Uitkijk 

omgedoopt tot ‘Studio Idee’. Deze nieuwe naam is 

gekozen na een prijsvraag, waar maar liefst 170 

inzendingen van binnen en buiten ’t Nieuwe Kampje 

aan hebben deelgenomen.  
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Een groep vrijwilligers is hard bezig met de ruimte gezellig in te richten. Dat gaat met kleine 

stapjes. Er zijn fondsen en subsidies nodig om nieuw meubilair, wandbekleding e.d. aan te 

schaffen. Op 31 oktober ontving Studio Idee van de Rabobank ook een mooie bijdrage voor de 

keuken van € 4.000,- 

 

Studio Idee heeft een eigen website: www.studioideeloenen.nl. Op deze website onder kalender 

staan alle activiteiten in Studio Idee. Als u als bewoner privé ook gebruik wilt maken van de ruimte, 

dan kunt u hiervoor contact opnemen met studioideeloenen@gmail.com of bellen met Carol 

Barenbrug: 06 12543435. Er is altijd goed overleg mogelijk over de eventuele bijdrage die 

gevraagd wordt voor het gebruik van de ruimte.  

 

Tijdens de ganggesprekken met Habion gaf een aantal bewoners aan het gezamenlijk dagelijks 

eten te missen. De coöperatie, Studio Idee en de Zorgroep zijn samen aan het onderzoeken hoe 

dit straks naar wens van iedereen goed geregeld kan worden. En daarbij wordt ook gedacht aan 

het gebruiken van alle woonkeukens in ons gebouw.  

Kennismaken met de nieuwe wijkagent van Loenen 
Donderdag 14 december kwam de nieuwe wijkagent Richard Duits zich even voorstellen en een 

rondje lopen door het gebouw. De wijkagent vindt het belangrijk dat hij een 

bekend gezicht is voor de mensen die wonen en werken in ’t Nieuwe 

Kampje. Met een glimlach en een praatje.  

Veilig wonen 

Met de wijkagent spraken we af dat we voor bewoners in de nabije 

toekomst ook een bijeenkomst organiseren over het onderwerp veiligheid 

en wonen. Samen met de Zorggroep wordt er ook nog een ontruimingsoefening georganiseerd. En 

Habion is aan het kijken of we samen met de brandweer een interactieve middag kunnen 

organiseren voor bewoners over wat te doen als er brand ontstaat.  

Over al deze zaken volgt meer informatie.  

http://www.studioideeloenen.nl/
mailto:studioideeloenen@gmail.com
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Bewegwijzering 
Eind 2017 zijn we druk in de weer geweest met het bedenken van een goed plan voor de 

bewegwijzering binnen ’t Nieuwe Kampje. Dit om duidelijk te maken waar welke woningen te 

vinden zijn als er bezoek is, maar ook waar bijvoorbeeld de fysiotherapeut is of de ruimte van de 

Welzijn Stichtse Vecht. Ook heeft iedereen kunnen stemmen voor de nieuwe namen van onze 

woonkeukens. We verwachten dat alle bordjes er in februari hangen. Er komt nog een leuk 

moment waarmee we de namen van de woonkeukens gaan onthullen.  

De bewegwijzering aan de buitenzijde van het gebouw gaan we ook nog oppakken. Maar dat heeft 

nog even wat meer voeten in de aarde.  

Handige weetjes  

Fietsenberging 

Wist u dat de fietsenberging recent is opgeleverd? Sommige bewoners hebben hun fiets al 

neergezet, en inmiddels is er zelfs al een motorfiets te vinden! Wat het extra interessant maakt, is 

dat de ruimte beschikt over stopcontacten voor het opladen van uw elektrische fiets of 

scootmobiel. En als het eens typisch herfst/winterweer is, dan kunnen de fietsen en scootmobielen 

goed opdrogen. U kunt de fietsenberging in met uw huissleutel.  

Tablet en smartphone service in de Bibliotheek 

Wist u dat de bibliotheek op de begane grond gratis tablet- en smartphonehulp aanbiedt? Komt u 

er even niet uit met uw tablet, Ipad of mobiele telefoon? Dan kunt u altijd even langs lopen voor 

advies en hulp hiermee. De openingstijden zijn: maandag 13.00 – 17.00 uur, dinsdag 13.00 – 

17.00 uur, woensdag 13.00 – 17.00 uur, vrijdag 13.00 – 20.00 uur en zaterdag 11.00 – 15.00 uur. 

De bibliotheek is op donderdag en zondag gesloten.  

 

 

 

 

 



 

 

Schoonmaak 

Sinds een paar maanden maken medewerkers van de firma Binnema schoon in ’t Nieuwe Kampje. 

Zij komen 2x per week. Doordat dit een bijzonder woongebouw is en hier gemeenschappelijke 

woonkeukens en huiskamers aanwezig zijn, wordt de schoonmaak regelmatig geëvalueerd. Heeft 

u suggesties voor verbetering, dan kunt u dit mailen naar habion@vanderlinden.nl  of bellen met 

het kantoor van Van der Linden, telefoonnummer: 036-533 00 77. Het schoonmaakrooster hangt 

binnenkort ook op het mededelingenbord tegenover de postbussen.  

Huismeester Ed 

In de servicekosten betaalt u voor de functie van huismeester. In dit geval wordt er bedoeld dat u 

betaalt voor het beheer en kleine reparaties van de algemene ruimtes zoals de centrale hal, de lift 

en de fietsenberging. Hierbij kunt u denken aan het onder andere vervangen van lampen of het 

afstellen van deurdrangers. Deze zaken zullen in overleg met Van der Linden door de huismeester 

worden uitgevoerd. Zijn er reparatieverzoeken, belt u dan 088- 5330001. Er wordt u dan gevraagd 

om de vier cijfers van uw postcode te noemen, Deze is 3632. 

 

Afvalverwijdering 

Een paar weken geleden hebt u een brief bewoners ontvangen van de Gemeente Stichtse Vecht. 

Hierin staat dat u uw afval voortaan kunt in de door de gemeente geplaatste containers. De 

Gemeente heeft voor de bewoners van ’t Nieuwe Kampje, Ter Beekhof en Pleinzicht nog niet 

geregeld dat het afval aangeboden kan worden.  

 

Om de klep van de containers te openen heeft u het pasje nodig wat bij de brief van de gemeente 

zat. Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief ziet u de plekken waar de containers staan. Voor 

de bewoners van ’t Kampje is de looproute naar de afvalcontainer via de uitgang van de 

bibliotheek en dan om de hoek van de woningen van het Pleinzicht.  

 

Bewoners kunnen vanaf 1 januari zelf hun afval wegbrengen. Het is de bedoeling dat alle 

zelfstandig hurende bewoners vanaf 1 mei 2018 hun afval zelf wegbrengen. Tot die tijd gelden de 

nog bestaande afspraken, mochten die er zijn. Met de bewoners van Pleinzicht wordt begin 

volgend jaar gesproken over eventuele wensen rondom de afvalverwijdering.  

 

mailto:habion@vanderlinden.nl


 

 

Wasmachines 

Begin volgend jaar worden er een professionele wasmachine en droger geplaatst in de wasruimte 

op de begane grond (naast de woonkeuken). Deze apparaten zijn voor bewoners te gebruiken als 

ze hun eigen was willen doen. De kosten voor het gebruik van de wasmachines vallen niet onder 

de servicekosten. U betaalt hiervoor door middel van het muntjesapparaat dat geplaatst is op de 

machines.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Op het onderstaande kaartje kunt u zien waar de afvalcontainers staan 
 

 


