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Voorwoord 
Tijd voor een nieuwsbrief van ’t Nieuwe Kampje. Er valt weer veel te vertellen! 

Verder vindt u zoals gebruikelijk ook meer informatie die ons (t)huis aangaat. Heeft 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.  

 
Nieuws vanuit de Coöperatieve vereniging ’t Kampje-Plus 
 

Jan Landstra: een lintje en een stapje terug 
Twee los van elkaar staande zaken: de dag voor koningsdag was de lintjesregen. We waren er 

trots op dat de burgemeester Jan Landstra een lintje opspeldde.  

 

 
 

Hij kreeg zijn onderscheiding onder meer voor zijn tomeloze inzet voor ’t Kampje-Plus en voor 

zijn activiteiten voor de kerk.  

Al langere tijd waren er ook zorgen om Jan’s gezondheid. Niets heel ernstigs, maar de 

afgelopen vijf intensieve jaren hebben flinke sporen bij hem nagelaten. Een meer ontspannen 

leefstijl is hem van harte gegund. Voor ’t Kampje-Plus heeft hij zijn activiteiten stil gelegd, hij 

blijft voorlopig alleen nog de boekhouding doen.  

 

Bestuurslid gezocht  

Door herschikking van taken kijken we nu dringend uit naar een secretaris, die tevens mee wil 

denken over bestuurlijke zaken, zoals de uit te zetten koers.  
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Spreekuur 

In de maanden april en mei hebben we wekelijks op maandagochtend om 11.00 uur spreekuur 

gehouden in de open keuken. We willen graag weten waar bewoners, mantelzorgers of 

participanten mee zitten. Het gaat dan niet alleen om klachten maar ook om wensen of leuke 

plannen.  

 
 

Er kwamen zeer uiteenlopende kwesties aan bod. Soms betrof het de leefsfeer in huis, de tuin 

of de bestrating, was er iemand simpelweg op zoek naar een telefoonnummer, wilde een 

nieuwe bewoner wat informatie over de omgeving en een enkele keer ging het om zorg, 

bijvoorbeeld de beslotenheid van de pg-afdeling. Wij hebben geprobeerd de weg te wijzen 

naar het juiste adres voor beantwoording van de vraag. In de zomermaanden ligt het even stil, 

maar vanaf 5 augustus zijn we er weer.  

 

Jongere bewoners 

De jongere groep bewoners was op 14 mei bij elkaar. Deels om elkaar te leren kennen maar 

ook om hun uiteenlopende gedachten over het samen-wonen met elkaar uit te wisselen. 

Enkelen wezen erop dat zij niet graag als ‘dragers’ aangeduid willen worden. Het was een 

pittige en ook geanimeerde bijeenkomst. Sommigen willen ook activiteiten gaan organiseren. ’t 

Kampje-Pus wil hen waar mogelijk ondersteunen. We horen er nog van! 

 

Elkaar ontmoeten, minder eenzaamheid, mantelzorg, bewegen  
Een uniek samenwerkingsproject is in de maak. Als vervolg op een bestuurlijk overleg met de 

gemeente Stichtse Vecht bereiden Habion, de Zorggroep, Welzijn Stichtse Vecht, Studio Idee 

en ’t Kampje-Plus een bijeenkomst voor met mensen die zich nauw bij deze thema’s betrokken 

voelen. Tijdens deze bijeenkomst in het vroege najaar zullen ervaringen worden gedeeld, 

lacunes opgespoord, gedachten geopperd en uitgewerkt. Het wordt ook een vrolijke 

bedoening, wellicht met theater. Zijn het thema’s die u aanspreken? Doe mee en meld u bij ’t 

Kampje-Plus, info@kampje-plus.nl, 0294 234978.  

 

Nieuwe brochure 

’t Kampje-Plus heeft een nieuwe versie van de brochure, met dank aan vormgever Hans 

Stuart. Daarin komen ook de participanten iets meer zichtbaar naar voren. We zijn 

geïnteresseerd in commentaar. Na verwerking daarvan maken we een grotere oplage.  

 

Huishoudelijke mededelingen 
 

De vijver 

Velen hebben de deplorabele staat van de vijver met lede ogen aangezien. De pomp was stuk 

en dank zij een alerte overbuurvrouw en kordaat optreden van Jan Landstra heeft de 

brandweer de vijver gevuld en de meeste vissen kunnen redden. Ook de te lage stand van het 

grondwater in het afgelopen jaar was van invloed op de werking van de pomp. Er is inmiddels 

een andere, meer geavanceerde pomp aangebracht, waardoor dit soort problemen zich 

hopelijk niet meer voordoen. 
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Geplande activiteiten 
 

Happy Ouwer 

 
Happy Ouwer 15 mei met Wim Karnmelk 

 

Vanaf 14 september gaan we maandelijks het Happy Ouwer organiseren, tot nu toe was dat 

eens in de twee maanden. We kunnen dit doen dank zij gemeentelijke subsidie (om de 

huurprijs te betalen) en dank zij een groep enthousiaste en betrokken vrijwilligers. We zijn 

bezig een aantrekkelijk programma te maken en staan open voor suggesties. Maar het gaat er 

natuurlijk niet allereerst om de bezoekers bezig te houden, maar meer om onderlinge 

ontmoeting mogelijk te maken.  

Soms is er een alternatieve happening: zo presenteren we op 20 juli ‘Happy met muziek’ van 

15.30 tot 17.00 uur. Maarten Elling en Frits Overbeek laten dan op een aantrekkelijke manier 

mooie fragmenten uit de klassieke muziek horen en zien.  

En voor wie al verder vooruit wil kijken: op 12 oktober komt het shantykoor ‘De Turfschippers’. 

 

Terugkijken op de expositie van Vecht-atelier 
Tinka Aerns van Vecht-atelier, waarvan de leden wekelijks in De Heul in Loenen schilderen, 

over de expositie: “we hebben met veel plezier geëxposeerd, leuke reacties gehad van 

belangstellenden, ook wanneer wij zelf in ’t Nieuwe Kampje aanwezig waren.” 

 

Nieuwe foto expositie  
Van half juli tot half oktober komt er een foto expositie: 'Stelletje Dierenkoppen' De exposante 

stelt zich voor: 

 

“Mijn naam is Monique Molenaar, getrouwd en ben sinds eind 2000 inwoner van Loenen a/d 

Vecht. In 2011 ben ik begonnen met fotografie, inmiddels echt mijn grote passie. Ik ben 

gespecialiseerd in momentopnames.  

 

 
De meeste mensen zullen mij kennen als vaste fotograaf bij Studio Idee, als beheerder van de 

Facebookgroep 'Inwoners van Loenen' https://www.facebook.com/groups/434684040059640/ 

https://www.facebook.com/groups/434684040059640/


 

 

Of wandelend in de omgeving van het dorp, vaak in het gezelschap van mijn echtgenoot en 

uiteraard met mijn camera binnen handbereik. 

Mijn foto's zijn te bekijken op: https://www.facebook.com/mnqfotografie/ 

Dit wordt mijn derde expositie, genaamd: 'Stelletje Dierenkoppen'.” 

 

Studio Idee 

 

Nieuwe meubelen 

 
 

Studio Idee heeft prachtige nieuwe meubelen. Ze zijn gemakkelijk verplaatsbaar en niet zwaar 

om te tillen. Dus uitermate geschikt voor de steeds weer wisselende opstellingen.  
 

Kinderspeeltoestellen 

Waarschijnlijk worden de kinderspeeltoestellen nog in juni geplaatst. 

 

Jeu de boules banen 

De jeu de boules banen zijn vernieuwd. 31 Augustus gaat Studio Idee het nieuwe interieur, de 

vernieuwde jeu de boules banen en de speeltoestellen voor kinderen gezamenlijk openen met 

Kampje-Plus en Welzijn Stichtse Vecht. Een initiatief van de maandagse jeu de boulesgroep, 

die zeker ook van zich laat horen op dit feestje. 

 
Nieuws van de Participanten 
 

Familieboek 
Deze maand is er een mooi project afgerond.  

 

 

https://www.facebook.com/mnqfotografie/


 

 

Drie tweedejaars studenten Ergotherapie, Hogeschool van Amsterdam, hebben aan de hand 

van vragen van een groepje deelnemers handleidingen ontwikkeld ‘voor een ieder die meer wil 

weten over het gebruik van smartphone of tablet’.  

De handleidingen zijn geschikt voor Android en Apple gebruikers. Volgend jaar zal hun werk 

worden voortgezet door studenten die nu eerstejaars zijn. Veel dank aan Mandy, Zoë en 

Jasper. Chapeau! 
 

Schrijfcafé in de Bibliotheek 
In de Bibliotheek Loenen is regelmatig het Schrijfcafé geopend.  

Het Schrijfcafé is bij uitstek een plek voor iedereen die graag schrijft of wil gaan schrijven. Of 

dat nu fictie is, een dagboek of iets heel anders. Iedereen die zijn schrijfspieren in vorm wil 

brengen is welkom, je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek. 

In het Schrijfcafé krijg je prikkelende opdrachten die je laten ervaren wat je als schrijver 

allemaal in je mars hebt. En dat is echt veel, dat zul je ervaren! Het plezier in schrijven staat 

voorop, goed of fout bestaat niet, het gaat om jóuw verhaal. En niets moet, maar áls je je 

werk wilt voorlezen, is dat zeker leuk en inspirerend. 

 

 

Het Schrijfcafé wordt begeleid door de schrijvers Grace Bernardus, Kim Schoonman en Lyda 

Westerink, die hun creatieve krachten hebben gebundeld in Schrijverscollectief Synopsis. Alle 

drie hebben zij een carrière op schrijfgebied én de nodige didactische ervaring. Voor het 

Schrijfcafé hanteren zij technieken uit de school van ‘creative writing’, een methode om heel 

direct je veelzijdigheid en onvermoede kanten als schrijver te ontdekken. 

Het Schrijfcafé is geopend vanaf 10.00 tot 12 uur op vrijdag 28 juni, 6 september, 4 oktober, 

1 november, 13 december in de Bibliotheek Loenen. Je kunt per keer binnenlopen, maar 

natuurlijk ben je ook alle bijeenkomsten welkom. De kosten zijn € 12,50 per keer (ter plaatste 

te voldoen), dat is inclusief koffie/thee en materiaal. Alles wat jij mee hoeft te nemen zijn een 

pen en een notitieblok. En veel schrijfzin natuurlijk. 
 

FysioBB wordt FysioHolland Loenen aan de Vecht 
Vanaf 1 juni heeft FysioBB zich aangesloten bij FysioHolland en gaat verder onder de naam 

FysioHolland Loenen aan de Vecht. Na ruim 37 jaar is het tijd om de praktijk over te dragen 

om de continuïteit te waarborgen. Lilian en Gerard Barsingerhorn blijven nog twee jaar 

verbonden aan de praktijk voor locatiemanagement en kwaliteitszaken. Daarnaast oefenen zij 

hun gebruikelijke werkzaamheden als therapeut in de praktijk, de komende twee jaar uit. 

De praktijk van Martijn Bakker blijft als vanouds actief.  

 

Vrijwilligerscentrale 
Alle vrijwilligers verzekerd  
Wist u dat de Gemeente Stichtse Vecht een collectieve aanvullende verzekering heeft 

afgesloten voor alle vrijwilligers en mantelzorgers? De Vrijwilligerscentrale is tussenpersoon 

tussen de gemeente en de verzekering. 

 

Kijk voor meer informatie op www.vrijwilligersstichtsevecht.nl  

https://gracebernardus.nl/
https://uwherinnering.jimdo.com/over-mij/
https://www.hetsprookjescafe.nl/
https://www.hetsprookjescafe.nl/
http://www.vrijwilligersstichtsevecht.nl/

