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Voor u ligt de nieuwsbrief van ’t Nieuwe Kampje.  
Heeft u tips of informatie wat u graag wilt delen in deze nieuwsbrief, mail dit dan aan info@kampje-plus.nl 
 

Onderwerpen in deze nieuwsbrief 
Nieuws vanuit de Coöperatieve Vereniging ’t Kampje-Plus 
Kunst aan de muur 
Appartementen beschikbaar 
Terugblik activiteiten 

• Koken met jongeren 

• Samen appeltaart bakken 
Rubriek Gezondheid & Beweging. 
Voor ieder wat Welzijn! 
Kapsalon Belle 
Huishoudelijke zaken 
Geplande activiteiten 
 

Voorwoord 
Voor u ligt alweer de tweede editie van de nieuwsbrief ’t Nieuwe Kampje. Er valt weer veel te vertellen! 
Nieuw in deze nieuwsbrief is de rubriek Gezondheid & Bewegen. Daarnaast stelt Welzijn Stichtse Vecht zich 
graag aan u voor. En ook kapster Belle laat weten waarvoor u bij haar winkel in terecht kan.  
 
Verder vind u zoals gebruikelijk ook meer informatie die ons (t)huis aangaat. Heeft u nieuwtjes die u wilt 
delen of wilt u uw steentje bijdragen aan de nieuwsbrief, mail dan naar info@kampje-plus.nl. 
 
In de volgende nieuwsbrief meer aandacht voor het werk van de Zorggroep en de Bibliotheek! 
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Coöperatieve Vereniging Kampje-Plus 
De Coöperatieve Vereniging Kampje-Plus heeft een nieuwe voorzitter: Rien Klein Meuleman. Rien is de 
schoonzoon van een van de bewoners van ’t Kampje en woont ook in Loenen aan de Vecht. Rien neemt het 
stokje over van Frans Sträter. Lynn Goossens is benoemd als algemeen bestuurslid. Ook Lynn woont in 
Loenen aan de Vecht en zet zich al jarenlang in als vrijwilliger bij verschillende organisaties.  
 
Op 21 februari heeft de coöperatie afscheid genomen van Frans tijdens de jaarvergadering van de 
Coöperatieve Vereniging. Via deze weg willen wij Frans nogmaals hartelijk danken voor de waardevolle 
bijdrage die hij de afgelopen jaren heeft geleverd aan ’t Nieuwe Kampje. En wensen wij hem veel succes in 
zijn nieuwe rol als voorzitter van het bestuur van Stichting Studio Idee. 
 
Op zaterdag 3 februari organiseerden we een gezellige borrel voor 
bewoners van ’t Kampje. Daar keken we ook naar de documentaire 
over de Benring in Voorst met Bakker Bril.  
 
Ook de nazit was erg gezellig en dat willen we vaker doen. Zet 
maar vast in uw agenda dat er op 12 mei weer een Happy Ouwer 
is van 15.30 – 17.30 uur. Bewoners, familieleden, buurtgenoten en 
vrienden zijn van harte welkom.  
 
Meedoen? 
Wil u meedoen of meedenken met de Coöperatieve Vereniging ’t 
Kampje-Plus? 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 info@kampje-plus.nl of spreek vooral 
een van de bestuursleden aan.  
 

Kunst aan de muur 
Emmy van Eck (bibliotheek) en Thea de Bruin (vrijwilligster) zetten zich actief in om het mogelijk te maken 
binnen ’t Nieuwe Kampje kunst op de muren te krijgen. Het idee is om exposities op deze manier een 
podium te geven en/of gewoon mooie kunst een plekje te geven. Een super initiatief wat nogal wat voeten in 
aarde heeft. Allereerst is bekeken welke plekken geschikt zijn om wat op te hangen en dan moet er nog een 
hangsysteem aangeschaft en opgehangen worden. Het idee is om ook een commissie op te richten die 
straks samen bepaald welke kunst geschikt is om op te hangen. Een vertegenwoordiging van bewoners in 
deze commissie is zeer gewenst. Heeft u interesse om hierbij betrokken te zijn neem dan contact op met 
Thea: ddbruin@xs4all.nl of meldt u zich bij een van de bibliotheekmedewerkers, dan zorgen zij dat er 
contact met u opgenomen wordt.  

Appartementen beschikbaar 
Er zijn nog appartementen beschikbaar voor nieuwe bewoners. Kent u mensen die het misschien leuk 
vinden om in ’t Nieuwe Kampje te komen wonen? Dan hoort Habion dat graag. Neem dan vooral contact op 
met Van der Linden Vastgoedmanagement. Tel. 088-533 00 00. E-mail: verhuur@vanderlinden.nl.  
Op korte termijn wordt er ook een modelwoning ingericht, zodat mensen kunnen zien hoe ze op een leuke 
manier een 1-kamer appartement kunnen inrichten.  
 

http://www.kampje-plus.nl/
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Terugblik op activiteiten 
Koken met jongeren 

Charelle Melachris werkt als jongerenopbouwwerkster bij Welzijn 
Stichtse Vecht. Zij gaat één keer in de maand samen met jongeren 
koken in ’t Nieuwe Kampje. De eerste keer was al een groot succes. 
Samen pizza bakken en natuurlijk opeten. Een groter feest is er 
natuurlijk niet.  
 
Nadat Charelle door vrijwilligster Toos wegwijs was gemaakt in de 
keuken, mocht het kookfestijn beginnen. En natuurlijk moest er 

naderhand nog netjes schoongemaakt worden 😊 

 
 
 
 
 
 

 

Samen appeltaart bakken 
Regelmatig ontvangt Habion groepen mensen die geïnteresseerd zijn in hoe we samenwonen en leven in ’t 
Nieuwe Kampje. Zo werd op 13 maart jl. het Consortium Beter Oud ontvangen. Speciaal hiervoor werd er 
door bewoners een aantal heerlijke appeltaarten gebakken.  
 
 

 
 
 
 

 
  



 

 

Rubriek Gezondheid & Beweging 
Vanaf nu wordt schrijven onze onze fysiotherapeuten, die ook praktijk houden in ’t Nieuwe Kampje (eerste 
verdieping), in iedere nieuwsbrief een tip over gezondheid & bewegen.  
 

Wandelen is gezond 
Waarom is stevig wandelen zo gezond? 
Je hoeft niet deel te nemen aan ingewikkelde work-outs, risicovolle teamsporten of trendy afvalprogramma's 
om je gezondheid positief te beïnvloeden. Stevig wandelen in wisselend tempo, afgewisseld met eenvoudige 
oefeningen is een prima stimulans om alle systemen in het lichaam te inspireren tot een optimaal 
werkingsniveau. 
 
Wandelen heeft invloed op de volgende zaken: 

• Hersenen 

• Geheugen 

• Stemming 

• Hart 

• Botten 

• Levensduur 

• (Over)gewicht 

• Gezondheid 
 
Je kan dit eenvoudig vanuit je eigen huiskamer opstarten. Voorwaarde is echter dat je wandelt op een paar 
goede wandelschoenen die de afwikkeling van de voeten ondersteunen en makkelijk zittende kleding draagt. 
Heb je hier hulp bij nodig of vind je het fijn om advies te krijgen over welke oefeningen je tijdens het 
wandelen eenvoudig kan uitvoeren, neem dan contact op met Fysiotherapie FysioBB Loenen. Hier zijn 
fysiotherapeuten met speciale kennis over gezond wandelen. Ook kan je, rond Loenen verschillende 
uitgezette wandelingen lopen of je aanmelden voor een wandelgroepje. 
 
Gerard Barsingerhorn, sportfysiotherapeut 
Fysiotherapie FysioBB Loenen 
www.fysiobb.nl of telefonisch: 0294-291715 / 06-51171474 
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Voor ieder wat welzijn! 

Welzijn Stichtse Vecht is de lokale welzijnsorganisatie in de gemeente. Onze deskundige beroepskrachten 
coördineren samen met ca. 550 vrijwilligers in de gehele gemeente allerlei activiteiten voor inwoners van 
Stichtse Vecht. Welzijn maken we samen! 

 

Wat heeft Welzijn Stichtse Vecht u te bieden? 
• Informatiepunt voor vragen rondom welzijn, wonen, vervoer, financiën en (mantel)zorg. 

• Gezellige, gezonde of leerzame activiteiten (ontmoeten, sport, dans of informatiebijeenkomsten) 

• Servicediensten en hulp aan huis 

• Vrijwilligers voor gezelschap, begeleiding vervoer en klusjes 

• Aanspreekpunt voor initiatieven in uw buurt 

• Advies op maat, als u er zelf niet meer uitkomt 

• Al deze activiteiten doen we vaak samen met andere organisaties 
 

Advies op Maat 
Soms zijn er vragen en problemen die u met niemand (meer) kunt bespreken of niet meer goed zelf kunt 
oplossen. Onze Adviseur welzijn en mantelzorg brengt samen met u uw situatie in kaart en begeleidt u zo 
nodig verder. Wilt u meer informatie of een huisbezoek aanvragen, dan kunt u contact opnemen met de 
Adviseur Welzijn. 
 

Activiteiten en ontmoeting 
Voor iedereen is er een gezellige activiteit te vinden die past bij uw belangstelling en mogelijkheden. Zoekt u 
gezelligheid of wilt u iets nieuws leren? Wilt u samen eten of iets sportiefs doen? Graag helpen we u bij het 
zoeken naar een voor u geschikte activiteit. In KOM ERBIJ Loenen staan veel mogelijkheden. 
 

Actief in de wijk: samen met u? 
Als inwoner kent u uw buurt het best en weet u wat er speelt en waar behoefte aan bestaat. Mist u iets? 
Heeft u een idee voor uw buurt? Of wilt u misschien iets organiseren in uw dorp? Wilt u hierover eens van 
gedachten wisselen? Neem dan contact op met onze wijkopbouwwerker in Loenen: Marijke Boot. 
 

 
Marijke Boot, wijkopbouwwerker Loenen  
 

Hebt u interesse om zelf als vrijwilliger aan de slag te gaan? 
Kijk op de vacaturebank van de Vrijwilligerscentrale: www.VrijwilligersStichtseVecht of bel ons:  

 

Contact en informatie:  
telefoon: 0346 – 290710, e-mail: m.boot@welzijnsv.nl; www.WelzijnStichtseVecht.nl.  

 

  

http://www.vrijwilligersstichtsevecht/
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http://www.welzijnstichtsevecht.nl/


 

 

Kapsalon Belle 
 
 
Bij Kapsalon Belle kunt u terecht voor de laatste mode op haargebied. Bent u 
iets traditioneler, dan bent u hier ook op het juiste adres. Jong en iets minder 
jong, u kunt bij ons rekenen op vakmanschap en alle aandacht. 
 
Wist u dat u in de kapsalon ook terecht kan voor : 

- Medisch pedicure ( woensdag ) 
- Gel nagels  
- Wimperextensions  

 
En ook voor de verkoop van:  

- Voordelige kleding 
- Sieraden ( horloges - ringen - armbanden - oorbellen - sleutelhangers ) 
- Shawls - eau de toilet , doucheschuim , make-up 
- Kaarten voor bv verjaardag, beterschap enz 
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Huishoudelijke zaken 

Afvalzakjes 
Veel bewoners van ’t Nieuwe Kampje zetten hun vuilniszakjes buiten in de gang. Soms duurt het wat langer 
voordat deze opgepikt worden om naar de vuilnisbak te brengen. En dan staan de zakjes rommelig in de 
gang. We willen u vragen om het vuilniszakje niet buiten de deur te zetten, maar binnen het appartement te 
houden totdat het opgehaald wordt. Een opgeruimde gang ziet er altijd wat fijner uit. Bewoners die 
zelfstandig wonen, hebben een pasje van de gemeente ontvangen voor de ondergrondse afvalcontainer. 
Brengt iemand het afval voor u weg, geef hem of haar dan het pasje even mee.  

Bewegwijzering 
Iedereen heeft het inmiddels kunnen zien, De nieuwe bewegwijzering is aangebracht. En hopelijk gaat het 
helpen dat bezoekers niet meer verdwalen in het gebouw. We zijn momenteel ook bezig om de 
bewegwijzering aan de buitenzijde van het gebouw goed te regelen. We gaan ervan uit dat de borden voor 
de zomer geplaatst zijn.  

Tuin 
Er is de afgelopen tijd door de mannen van Spijker hard gewerkt aan de aanpak van de tuin. En voor een 
groot deel is het klaar. Als het mooie weer aanbreekt wordt er nog een aantal planten geplant en komt er 
gras bij de parkeerplekken. Bij de uitgang bij de bibliotheek hebben we besloten om de inrichting toch wat 
anders te gaan doen. Dit betekent onder andere dat we de parkeerplekken daar wat handiger gaan inrichten, 
als ook de varkensruggen (kleine verhogingen in de bestrating) verplaatsen.  

Wasmachines 
Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief, zijn er een wasmachine en een droger geplaatst voor 
bewoners die hun eigen was willen doen. Deze staan in de ruimte links naast de ingang van de woonkeuken 
op de beneden verdieping. Binnenkort wordt er ook een muntjesapparaat op geplaatst. Het draaien van een 
was kost 2 euro.  

Geplande activiteiten 
- Zondag 29 april 16.00 – 17.00 uur is er een klein concert met twee beroemde musici uit de 

omgeving: pianist Tjako Groenewold (schoonzoon van een van de bewoners) en violiste Reinette 
Thiadens. Zij bieden een gevarieerd programma, van Bach via Schubert tot Piazzolla. Nadere 
berichten volgen.   

- Zaterdagmiddag 12 mei om 15.30 uur organiseert de coöperatie een gezellige ‘Happy Ouwer’ voor 
bewoners, familie, buurtgenoten en vrienden. Er is volop gelegenheid om gezellig met elkaar bij te 
praten.  
 

 
 
 

 
 
 


