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Het is een wel heel bijzonder jaar, voor de VJK! Het gonst van de activiteiten. 
Het begon met een prachtig weekend op de plek waar de kampen lang geleden 
werden gehouden: Vrouwenpolder. Er was een geweldige en goed bezochte 
kerstviering, met ruim vierhonderd mensen, waarvan maar liefst honderd 
kinderen. Er wordt gewandeld (om de Gouden Olielamp van Vrouwenpolder 
naar Ommen te brengen), gefietst en gezongen. Er wordt hard gewerkt aan 
een boek over zingen in de VJK. Er is een symposium én een feest speciaal voor 
de huidige leiding en een wel heel bijzonder 11-uurmoment. Kortom, op veel 
verschillende manieren leven we toe naar de grote viering van 100 jaar VJK 
op 26 mei 2019, waar velen zich inmiddels voor aangemeld hebben - hopelijk 
gaan anderen dat ook nog doen. De door de beide stichtingen gevraagde 
hoofdleiding voor de viering heeft het zeer groots aangepakt. Heel veel mensen 
uit verschillende generaties zijn betrokken bij de organisatie. De  Dagsluiting die 
je iedere dag op je telefoon kunt lezen is een prachtig moment om even stil te 
staan (en daarna de taptoe te neuriën en je telefoon weg te leggen...). Kortom: 

VAN DE VOORZITTER
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de VJK is springlevend! Laar en Louk 
kunnen tevreden zijn, omdat hun 
ideeën en gedachtegoed honderd 
jaar later nog zoveel mensen 
inspireren. We mogen dankbaar 
zijn dat in al die jaren steeds weer 
mensen opstonden die ervoor 
zorgden dat de beweging die zij op 
gang brachten dóórging, nu al een 
eeuw lang.
Vanuit het bestuur van de Stichting 
tot Steun denken we natuurlijk 
ook mee over een en ander, maar 
ondertussen gaan de ‘gewone’ zaken 
ook door. De boerderijcommissie 
draagt zorg voor ons grote bezit 
‘n Oeverdinck en de terreinen. Er 
is altijd veel te doen en het is fijn 
dat er veel huurders komen. Het 
donateursbestand is met het oog op 
het eeuwfeest grondig aangepakt 
en uitgebreid. De financiën moeten 
zeker in een jaar als dit goed 
bewaakt worden. Extra activiteiten 
(zoals een senioren- of donateursdag 
of een reüniekamp) zijn even niet 
aan de orde - er is immers genoeg te 
doen. Binnen het bestuur nemen we 
afscheid van Willemijn van Sandick 
die vele jaren penningmeester was 
en het voeren van de (financiële) 
administratie professionaliseerde. 
We zijn haar dankbaar voor 
haar inzet, tijd en altijd kritisch 
meedenken over financiële maar 
ook andere zaken. Zij draagt haar 
taak in februari over aan Jan Jaap 
Hangelbroek, die zich elders in deze 
bijlage kort voorstelt. Dank je wel 
Willemijn en welkom Jan Jaap!

In de loop van dit kalenderjaar zit 
ook mijn termijn als voorzitter erop; 
bestuursleden ‘mogen’ immers niet 
langer dan twaalf jaar blijven. Met 
heel veel plezier heb ik me die twaalf 
jaar ingezet om ook mijn steentje 
bij te dragen aan de instandhouding 
en de toekomst van de  VJK. We 
zijn heel blij dat Isabeth Mijnarends 
bereid is mij op te volgen als 
voorzitter. Dat zal na het eeuwfeest 
gebeuren - dan zal zij ook van zich 
laten horen.
Voor nu gaan we de komende 
maanden met z’n allen heel erg 
genieten van al die bijzondere 
momenten, waarin wij allemaal de 
elementen terugzien die de VJK voor 
ieder van ons zo bijzonder maken en 
tot zo’n dierbare herinnering.
Met kampse groet,

Annegien Ochtman-de Boer



DE STICHTING TOT STEUN IN RELATIE TOT 
100 JAAR VJK IN BEELD GEBRACHT 



Op 30 mei 2018, een heerlijk zomerse dag, verzamelden 36 oudkamp(st)ers zich 
in de prachtige tuin van Beline Geertsema in Soest om een echte kampdag te 
beleven. We openden de dag, hesen de vlag, zongen bekende liedjes, spraken in 
de kring, aten spie en boven alles....we genoten! We genoten ervan om elkaar 
weer te zien, herinneringen op te halen en te luisteren naar oude en nieuwe 
verhalen. Zo vertelde Essemie van Dunné over de vertelkringen van nu. Haar 
verhaal werd aangevuld met de ervaringen van Karen Geertsema,  voorzitter 
van de Stichting VJK. Bijzondere verhalen over het kerstspel van vroeger, met de 
teksten soms nog vers in het geheugen en de aanwezigheid van het popje dat 
vroeger als kindeke Jezus in de kribbe lag...net als tijdens de laatste kerstviering. 
De seniorendag wordt eens in de twee jaar georganiseerd door het bestuur van 
de Stichting tot Steun aan de VJK, voor onze oudste oudkamp(st)ers. De dag 
wordt mede verzorgd door jongere oudkamp(st)ers. In 2020 zal er weer een 
seniorendag zijn.

SENIORENDAG 2018



 
Ieder jaar bereikt deze Nieuwsbrief meer dan duizend adressen; van 
bestaande donateurs, overige oud-kampers (die nog niet donateur zijn), 
leiding en ouders van kampkinderen. 
Dankzij de steun van donateurs kunnen wij onze taken blijven 
uitoefenen: boerderij en terreinen beheren en onderhouden (vooral 
gericht op de toekomst van de kampen), activiteiten organiseren voor 
oud-kampers en zo nodig het ondersteunen van de Stichting VJK.

We nodigen je van harte uit je steun aan de VJK door middel van een 
(jaarlijkse) financiële bijdrage te bekrachtigen. Dit kun je doen door:

1. zelf een bedrag over te maken op onze rekening
IBAN  NL 23 INGB 0000 3356 14 t.n.v. Stichting tot Steun aan de Vrije 
Jeugdkerk en -Kampen te Den Haag o.v.v. ‘donatie 2019’ en je naam en 
adres. 

2. een volmacht automatische incasso in te vullen en op te sturen. In-
casso vindt plaats in december 2019.
Het formulier > Automatische Incasso 

3. het aangaan van een overeenkomst voor een periodieke schenking 
die fiscaal aftrekbaar is. Meer informatie hierover bij Jan Jaap Hangel-
broek via donateurs@vjkkampen.nl.
Het formulier > Overeenkomst Periodieke Gift

Meer informatie vind je op de website vjkkampen.nl, daar staan ook 
onze jaarrekeningen.

DONATEUR WORDEN



Na meer jaren dan ik tellen kan 
neem ik afscheid als penningmeester 
van de Stichting tot Steun. Zoals dat 
gaat in de VJK is het een afscheid 
met weemoed. Wat was het heerlijk 
om weer meer betrokken te zijn 
bij de VJK en ook nog bij te mogen 
dragen aan de lange-termijn-
instandhouding. Je bent geneigd te 
denken dat de VJK vanzelf eeuwig 
blijft bestaan. Maar net als voor 
alles wat groeit en bloeit is er ook 
bij de VJK klein en groot onderhoud 
nodig, en: koestering. Dat alles 
wordt, via de Stichting tot Steun, 
gefaciliteerd door oudkampers 
en andere betrokkenen. Ik laat 
de bewaking van de financiële 
kant hiervan graag over aan mijn 
opvolger Jan Jaap Hangelbroek, in 
de wetenschap dat de financiën van 
de Stichting tot Steun bij hem in 
heel goede handen zullen zijn. Ik zal 
mijn bestuursgenoten missen, maar 
de VJK gelukkig niet. We zien elkaar 
weer bij een van de gelegenheden 
die de VJK biedt!

Willemijn van Sandick

Ik kijk er naar uit om te beginnen 
als penningmeester van de Stichting 
tot Steun! Als kind ben ik jammer 
genoeg niet naar de VJK-kampen 
geweest, maar ik heb jarenlang in 
de leiding gezeten en ben er aan 
verknocht geraakt. Nu gaan mijn 
kinderen (twee zoons van 11 en 13 
jaar) naar de kampen en zie ik weer 
hoe leuk en bijzonder het allemaal is. 
In het dagelijks leven ben ik directeur 
riskmanagement In de financiële 
sector. Ik stel graag mijn kennis 
en ervaring ter beschikking,  als 
penningmeester in dit bestuur.

Jan Jaap Hangelbroek 
nieuwe penningmeester van de 
Stichting tot Steun

AFSCHEID WELKOM



Het honderdjarig bestaan leidt tot 
meer reünistenenergie dan ooit. 
Reizend met de olielamp door stad 
en land, op musi-avonden of in 
allerlei organiserende comités leeft 
het VJK-reünisten-netwerk op. 
De Stichting tot Steun wil ervoor 
zorgen dat 100 jaar VJK een 
vliegwiel is voor de komende 
jaren. Dat doen we onder andere 
door zelf bijeenkomsten te 
organiseren. Echter, we willen 
vooral ook initiatieven van andere 
reünisten steunen, met toegang tot 
contactgegevens, raad en daad en 
eventueel zelfs (beperkte) financiën. 
Heb je een plan voor een evenement 
( bij jou in de buurt of landelijk)? 
Neem contact op met:
 
Willem Enklaar
willemenklaar@hotmail.com

Na jaren van plannen maken zal 
komende maanden het varkenshok 
naast de boerderij worden 
opgeknapt. Binnen wordt het 
gezelliger gemaakt, zodat deze 
ruimte bijvoorbeeld als speelkamer 
gebruikt kan worden bij regenachtige 
dagen. Ook zal het dak gerepareerd 
worden. 
Langs het pad naar het terrein 
zijn de eiken die een aantal jaren 
geleden zijn aangeplant goed aan 
het groeien. Het is mooi om te zien 
dat de boompjes na een wat moeilijk 
begin nu toch zijn aangeslagen. We 
houden dit stuk terrein in de gaten 
om te voorkomen dat deze eiken 
worden overwoekerd door spontane 
aanwas van andere soorten. 
Buiten de vakanties om is de 
boerderij vaak nog te huur voor 
een midweek. Op de site staat de 
kalender waarop te zien is welke 
periodes nog vrij zijn.

Cornelie Peeck

VLIEGWIEL ‘N OEVERDINCK



De Stichting tot Steun aan de VJK is een zelfstandige stichting die verschillende 
taken heeft:
• het bijhouden van de adressenlijst van oud-kampers; 
• het organiseren van activiteiten (zoals reüniekamp en seniorendag);
• het administreren van en contact onderhouden met donateurs;
• het beheer van boerderij ’n Oeverdinck en de kampterreinen als   
 belangrijke centrale plek voor de VJK; 
• de verhuur van de boerderij;
• het onderhouden van contacten met buren, lokale overheden en   
 natuurorganisaties;
• het beheer van het VJK-archief;
• het zo nodig ondersteunen van de Stichting VJK.

voorzitter: Annegien Ochtman-de Boer
Isaäc da Costalaan 38, 1401 BJ Bussum
035 693 20 52  |  annegien@ochtman.nl
donateurs / oud-kampers: Romée van der Vorm-Key
Vierambachtsweg 57, 2481 KS Woubrugge
0172 51 93 69  |  stichtingtotsteun@vjkkampen.nl 
penningmeester: Jan Jaap Hangelbroek
donateurs@vjkkampen.nl
secretaris/nieuwsbrief: Arnoud van Sisseren
06 40 02 26 83  |  awfvansisseren@gmail.com
boerderijcommissie: Cornelie Peeck
06 51 50 52 82  |  boerderijcie@vjkkampen.nl
verhuur boerderij: Margot Baud
030 231 75 26  |  boerderij@vjkkampen.nl
lid: Willem Enklaar
06 34 40 57 59  |  willemenklaar@hotmail.com
lid: Matthijs Baan
matthijs.baan@spring-associates.com

WAT DOEN WE?

WIE?
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