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Helpen bij de woensdagsoos 
 

Functie: Begeleiden bij de activiteiten van de woensdagsoos op de Richard 
Holkade in Haarlem  
 
Wij zijn ouder wordende mensen met een beperking en wij wonen op de Richard Holkade in 
Haarlem. We wonen boven en beneden hebben we dagbesteding. Op de gang van de 
dagbestedingsruimte is om de week op woensdagavondsoos.  
 
Wij wonen allemaal al langere tijd bij de Hartekamp Groep en gaan ook al heel lang op 
woensdag naar de Soos. Dat vinden we erg leuk om te doen en het is ons avondje uit door 
de week. We zijn heel blij met de Woensdagsoos. Daar komen we graag voor naar beneden!  
 
Vrijwilligers zorgen ervoor dat wij elke keer kunnen genieten van een gezellige avond. Ze 
bieden verschillende activiteiten (puzzelen, kleuren, insteek mozaïek) aan, gaan samen met 
ons sjoelen of zetten mooie muziek op om te luisteren.  
 
De vrijwilligers zijn we heel dankbaar, maar op dit moment zijn er te weinig. Zij kunnen de 
hulp van extra vrijwilligers goed gebruiken! Dan kunnen wij ook wat meer persoonlijke 
aandacht krijgen. Vind je het leuk om, om de week op woensdagavond van 18.30- 20.30 uur 
mee te helpen op de Soos, dan heten wij je van harte welkom. 
 

Werktijden:  
Op woensdagavond van 18.30- 20.30 uur in de oneven weken.  
 

Adres: 
Richard Holkade 7, Haarlem 
 

Wat bieden wij?  

Bij de Hartekamp Groep kost vrijwilligerswerk je niets; de reis- en onkosten voor en tijdens 
het vrijwilligerswerk worden vergoed. Ook de onkosten voor de aanvraag van een Verklaring 
Omtrent Gedrag vergoed we. Als vrijwilliger krijg je achtergrondinformatie over mensen met 
een verstandelijke beperking en specifiek over degene(n) die je gaat bezoeken. Uiteraard 
zorgen wij er voor dat een gespecialiseerde en deskundige medewerker je goed begeleidt en 
inwerkt. Je bent als vrijwilliger verzekerd tijdens je werk bij de Hartekamp Groep.  
 

Interesse of meer informatie?  

Neem dan contact op met Dorothée Stoop; van Vrije Tijd en Vrijwilligers regio IJmond. 
tel: 06 -113 408 88 of e-mail: vtenv@hartekampgroep.nl 
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