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STICHTING TOT STEUN
AAN DE VJK

LET OP: DIT WAS DE LAATSTE PAPIEREN
NIEUWSBRIEF. DE STICHTING TOT STEUN
AAN DE VJK ZAL IN DE TOEKOMST EEN
DIGITALE NIEUWSBRIEF E-MAILEN. GEEF ZO
SNEL MOGELIJK JE E-MAILADRES DOOR AAN
STICHTINGTOTSTEUN@VJKKAMPEN.NL.
Het kan zijn dat je de Nieuwsbrief niet digitaal kunt ontvangen, dan sturen
we je alsnog een papieren versie toe mits je dat hebt aangegeven bij
Romée van der Vorm-Key: Vierambachtsweg 57, 2481 KS Woubrugge
0172 51 93 69 / stichtingtotsteun@vjkkampen.nl.
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LIEVE VJK-VRIENDEN, OUD-VJK’ERS,
OUDERS EN DONATEURS
Voor het eerst sturen we een groot
aantal lezers de Nieuwsbrief digitaal.
We merken dat veel mensen dat prettig
vinden en meer passend bij deze tijd; het
bespaart natuurlijk papier en ook druken portokosten. Als je de Nieuwsbrief nu
per post ontvangt en wel een e-mailadres
hebt, geef dit door, dan krijg je hem volgend jaar digitaal. Laat ons ook weten als
je geen e-mailadres hebt. Dan ontvang je
de Nieuwsbrief in de toekomst nog wel
in de brievenbus.
Er is weer een zomer voorbij met mooie
kampen vol enthousiaste kampers en
zeer gemotiveerde leiding. Inmiddels
liggen er al bijna honderd kampjaren
achter ons en hopelijk zullen er nog
veel volgen. Binnen de besturen van
Stichting VJK en Stichting tot Steun
is een eerste overleg geweest over de
viering van ons eeuwfeest. We vroegen

ons af van welke begindatum we moeten
uitgaan: de oprichting van de Jeugdkerk
Rotterdam (december 1918) of de
Stichting Vrije Jeugdkerk (1921),
of toch toen het eerste kamp werd
gehouden (1923, met acht meisjes!)?
Voor alles is wat te zeggen. Wij gaan
plannen maken en zodra die wat meer
vorm krijgen, brengen we jullie op de
hoogte.
Binnen ons bestuur nemen we afscheid
van Hester Loyson-Kalff, die zoveel
jaren het donateursbestand met grote
precisie bijhield. Hester, die iedereen
kent, die elke naam kan verbinden
aan een gebeurtenis, een adres of een
VJK-familielid... We bedanken haar voor
maar liefst 12,5 jaar inzet en toewijding
en verwelkomen Romée van der VormKey als haar opvolgster. Romée zal voor
de meeste lezers geen nadere introductie

ANNEGIEN OCHTMAN-DE BOER

nodig hebben, maar toch een enkel
woord van haar kant, elders in deze brief.
De VJK-kerstviering wordt dit jaar gehouden op 17 december in Rotterdam.
Onze VJK-dominee Essemie nodigt
kampers, leiding, ouders en reünisten
hiervoor van harte uit.
Het jaar 2017 staat in het teken van het
reüniekamp; zie elders in deze nieuwsbrief meer over dit hoogtepunt in het
leven van een VJK-reünist.
De VJK is springlevend, dankzij de betrokkenheid en inzet van velen, van alle
leeftijden, uit alle gelederen van de VJK.
Wij danken hen die hun steentje bijdragen om de VJK nu en in de toekomst
te laten voortbestaan.

Met kampse groet, Annegien
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ADMINISTRATIE VJK-REÜNISTEN, DONATEURS EN VRIENDEN VAN DE VJK
Afgelopen zomer was ik op bezoek in het
derde kamp bij mijn oudste – genietende –
zoon. Veel vertrouwde ingrediënten waren
aanwezig met tot slot een inspirerende
dienst. Bijna ‘high’ liep ik alleen terug over
het pad richting de boerderij, de laatste
noten van prachtig gezang achterlatend.
Dat gevoel ... zoveel herinneringen maar

vooral het besef dat de VJK iets kostbaars
is dat wij met elkaar koesteren en boven
alles moeten zien te behouden. Dankbaar
ben ik dan ook dat ik een klein steentje mag
bijdragen. Hester heeft de afgelopen jaren
met enorm veel toewijding ‘gezorgd’ voor
al onze reünisten en donateurs. Ik neem
een bestand vol getrouwen van haar over

ROMÉE VAN DER VORM-KEY
en aanvaard de uitdaging om toch
vooral nog veel meer mensen met VJKherinneringen bij de kampen betrokken te
krijgen en te houden. Het helpt als je ons
via het formulier https://vjkkampen.nl/
contact/verhuizen op de hoogte houdt
van je verhuizing van post- of e-mailadres.
Dank daarvoor.

STAND VAN ZAKEN FINANCIËN
WILLEMIJN VAN SANDICK
Afgelopen jaar hebben we in totaal ruim
€ 24.000 aan donaties mogen ontvangen
(€ 10.000 minder dan het jaar daarvoor).
De exploitatiekosten en reservering groot
onderhoud blijven een aanzienlijke post
op de begroting, maar er is geen reden tot
bezorgdheid. De huurverhoging van de
boerderij die dit jaar is ingevoerd, zal een
deel van die afname opvangen en we hopen
dat oude en nieuwe donateurs ons weer met
enthousiasme zullen steunen. Boerderij en
terrein zijn immers niet alleen in gebruik bij
de kampen en een groep trouwe huurders,
maar zijn daarnaast het symbool voor die
plek aan de Vecht waar de VJK nu al meer dan
zestig jaar een thuis heeft. Het is daarom ons

streven dat alle VJK-reünisten donateur zijn,
het is immers een eenvoudige manier om aan
te geven dat je betrokken wilt zijn bij de VJK.
Een automatische incasso of een gift in de
vorm van een lijfrente zijn voor beide partijen
de makkelijkste vorm: je hoeft er niet meer
naar om te kijken en wij kunnen ook in de
toekomst een redelijk stabiel bedrag aan
steun verwachten.
Elk bedrag is welkom en wordt gewaardeerd,
of je nu leiding bent of abonnee van het Grote
Blad; of je kind deze zomer voor het eerst een
kamp heeft gedaan of jijzelf volgende zomer
naar het zoveelste (reünie)kamp gaat.
Alle donateurs, bijzonder veel dank!
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STICHTING TOT STEUN AAN DE
VJK HEEFT EEN ANBI-STATUS
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REÜNIEKAMP 2017
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Komende zomer is het weer zover,
dan komen VJK’ers bij elkaar in het
reüniekamp. Dan zijn we op die
dierbare plek aan de Vecht, om elkaar
te ontmoeten, samen te zingen en te
mijmeren bij het kampvuur. Om over
de hei te rennen, te luisteren naar
bijzondere verhalen en bij te praten.
Om oude herinneringen op te halen
en nieuwe te vormen, met VJK’ers uit
zoveel verschillende jaren.

Het kamp start op vrijdag 18 augustus
en eindigt zondag 20 augustus rond
15.00 uur.

in staat is het hele programma te volgen,
is welkom op de bezoekdag, zondag om
11.00 uur.

Half maart wordt de uitnodiging voor
het reuniëkamp verzonden. Omdat
terrein en materiaal maar een beperkt
aantal kampers aankunnen, is er – zoals
ook het vorige reüniekamp het geval
was – een maximum gesteld aan het
aantal deelnemers. Wie niet het hele
kamp kan of wil meemaken, of wie niet

De hoofdleiding van het kamp is in
handen van Essemie van Dunné en
Matthijs Baan. Wanneer je niet zeker
weet of je naam in de reünistenadministratie voorkomt, kun je contact
opnemen met Romée van der Vorm via
stichtingtotsteun@vjkkampen.nl.

ESSEMIE VAN DUNNÉ

Kerstviering
17 december
HOFLAANKERK
HOFLAAN 1, ROTTERDAM
Bij de VJK-kerstviering van dit jaar vloeien
tradities van kamp en vertelkring samen in
een dienst met kerstspel, Lucia en veel zingen.
De dienst begint om 14:30 uur en eindigt
om 16:00 uur met de Wassail. Tijdens de
overdenking is er een apart programma voor
de kinderen. Het koortje staat onder leiding
van Jetske Mijnssen. Als je mee wilt zingen
kun je je opgeven door een e-mail naar Jetske
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te sturen; je moet dan om 12:00 uur aanwezig
zijn, wij zorgen voor een boterham.
Kijk tegen die tijd nog even op de website
vjkkampen.nl/vjk/kerstviering of facebook.
com/vjkkampen voor meer informatie.
Inloop vanaf 14:00 uur. Iedereen is van harte
welkom!
Essemie evandunne@zonnet.nl
Jetske jetskemijnssen@gmail.com

HET VJK-ARCHIEF
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KLEIN NIEUWS VAN ’N OEVERDINCK, ERF EN TERREINEN
CORNELIE PEECK

		

Het was afgelopen zomer vijftig jaar
geleden dat de VJK de eerste zomerkampen
organiseerde op het huidige kampterrein
in Stegeren. Dertig jaar daarvoor was in het
Zeeuwse Vrouwenpolder het vakantiehuisje
Vreuchtduyn gekocht waar de meisjes- en
jongenskampen van de Vrije Jeugdkerk
vanaf die tijd tot 1956 een vaste stek
vonden.

nieuw thuis vonden op een terrein iets
buiten Ommen. Veel aandacht werd er niet
besteed aan de overgang van Vrouwenpolder
naar Stegeren. In de kampverslagen van
die eerste zomer valt niet te lezen dat het
wennen was, zo’n nieuw terrein. Blijkbaar
doet het er uiteindelijk niet zoveel toe waar
het kampterrein is, als we er maar kunnen
zwemmen, spelen en kampvuren maken.

In de jaren vijftig kwam in Nederland het
toerisme op, zo ook in Vrouwenpolder.
Tegenover de plek van het meisjeskamp
verrezen vakantiehuisjes; op een terrein
iets voorbij het jongenskamp werden twee
campings gestart. Ook de aanleg van de
Veerse Dam bedreigde de kampterreinen.
Na een incident met een bruinvis in 1954
werd duidelijk dat 1955 het laatste jaar zou
zijn dat er in Vrouwenpolder gekampeerd
kon worden.

Ook in deze tijd zijn veranderingen gaande
rondom het kampterrein die ons tot
waakzaamheid nopen. De Vecht krijgt de
ruimte, wat gevolgen kan hebben voor de
zwemplekken. Ook zijn er plannen om het
wandeltoerisme te stimuleren met de aanleg
van een voetveer. Samen met de Stichting
VJK houdt de Stichting tot Steun deze
ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en
onderneemt zo mogelijk actie. We hebben er
vertrouwen in dat de kampen nog heel lang
kunnen blijven waar ze nu zijn.

Een zoektocht vanaf het najaar van 1955
leidde er in 1956 toe dat de kampen een

Bron: Geert Hamaker,
Hoort in ’t cort verclaren (2007)

Onlangs vond een oud-VJK’er in het ansichtkaartenboek van zijn oudtante deze briefkaart
uit 1935, gericht aan Ankie Stork, toen 13
jaar oud en kampster in het ‘Meisjeskamp der
Vrije Jeugdkerk’ in Vrouwenpolder. Welke
zin zou Ankie hebben voorgelezen in de
heksenkring? Blijkbaar was het weer net zo
wisselvallig als in de zomerkampen van dit
jaar, ze koos vast voor: ‘Hebben jullie ook zulk
rommelig weer. Hier verandert het ieder half
uur’. Zo’n kaartje oogt nu wat ouderwets,
maar het geeft wel aan dat in die tachtig jaar
weinig veranderd is.
De VJK heeft een eigen archief dat wordt
bijgehouden, gescand en uiteindelijk fysiek
of digitaal opgeslagen in Stadsarchief
Rotterdam. Als je ook documenten,
brieven, ansichtkaarten, foto’s of andere
VJK-gerelateerde memorabilia hebt, zijn
wij geïnteresseerd hiervan een goede scan
te ontvangen. Ook het object of document
in natura is zeer welkom. Wij zorgen ervoor
dat het netjes wordt opgeslagen. Zo mogelijk
hangen we het origineel of een kopie op in
de boerderij, waar we een permanente VJKtentoonstelling hebben.
Heb je ook iets voor het VJK-archief?
Neem contact op met
Madeline ter Horst-Mees
madelineterhorst@gmail.com

BOERDERIJ TE HUUR! MEER INFORMATIE OP VJKKAMPEN.NL
BESTUUR STICHTING
TOT STEUN AAN DE VJK
iban NL 23 INGB 0000 335614
bic INGBNL2A
t.n.v. Stichting tot Steun aan de VJK
te Den Haag

AGENDA

voorzitter Annegien Ochtman-de Boer
Isaäc da Costalaan 38, 1401 BJ Bussum
035 693 20 52 | annegien@ochtman.nl

boerderijcommissie Cornelie Peeck
06 51 50 52 82 | boerderijcie@vjkkampen.nl

donateurs /reünisten
Romée van der Vorm-Key
Vierambachtsweg 57, 2481 KS Woubrugge
0172 51 93 69 | stichtingtotsteun@vjkkampen.nl
penningmeester Willemijn van Sandick
070 313 10 09 | donateurs@vjkkampen.nl
secretaris Agnes Nahuys
070 737 03 12 | agnes.nahuys@xs4all.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
lid Ariane de Ranitz
030 254 56 74 | ariane@deranitz.nl

Zaterdag 17 december Kerstviering in Rotterdam
Reüniekamp 18 -20 augustus 2017

WIST JE DAT ...

...tijdens de Seniorendag die om de twee jaar gehouden
wordt, ruim dertig 74-plussers genieten van een kampse
dag, van dagopening tot avondsluiting, van zingen tot spie,
van 11-uurmoment tot stunt?

...je een adreswijziging voor alle
administraties en het Grote Blad
maar één keer aan de VJK hoeft
door te geven, via de website?

...de voorbereidingen voor het
reüniekamp van 18-20 augustus
2017 al in volle gang zijn?

...de open haard in de boerderij
vervangen is door een prachtige
houtkachel?

...er naast de vertelkringen in
Rotterdam en Amsterdam nu
ook een Haagse vertelkring
is gestart?

...je ons heel erg helpt als je ook je nieuwe
e-mailadres doorgeeft!
Zet stichtingtotsteun@vjkkampen.nl
bij je contactadressen.
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