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Activiteitenaanbod vrijetijdsbesteding  
locatie Hartekamp Heemstede 
 
Sport- en Spelclub 
Deze activiteit is bestemd voor alle niveaus. Je kunt sjoelen, tafeltennissen, darten, jeu de 

Boules en ballen rollen bij het paardenspel! Een vast team enthousiaste vrijwilligers begeleidt 

de club. Als je op het Hartekampterrein woont en niet zelfstandig kan komen, is er een 

mogelijkheid om je op te halen en terug te brengen naar je woning.  

Waar Orangerie op Hartekampterrein Heemstede 

Wanneer Maandag, elke week 

Tijd 19.00 - 20.00 uur 

Maximum aantal 
deelnemers 

20 

 
Muziekclub 
Deze activiteit is bestemd voor alle niveaus. Een band van vrijwilligers speelt bekende 

nummers. Wanneer je zin hebt, kun je met een instrument meespelen of meezingen. 

Instrumenten zijn aanwezig. Een vast team enthousiaste vrijwilligers begeleidt de club.  

Als je op het Hartekampterrein woont en niet zelfstandig kan komen, is er een (beperkte) 

mogelijkheid om je op te halen en terug te brengen naar je woning.  

Waar Orangerie op Hartekampterrein Heemstede 

Wanneer Dinsdag, elke week 

Tijd 19.00 - 20.00 uur 

Maximum aantal 
deelnemers 

30 

 

Kom je zingen, zing dan mee 
Deze activiteit is bestemd voor cliënten van midden- en hoog niveau. Je favoriete muziek 

wordt gedraaid en je kunt meezingen, playbacken of gewoon genieten van de muziek. Als je 

op het Hartekampterrein woont en niet zelfstandig kan komen, is er een (beperkte) 

mogelijkheid om je op te halen en terug te brengen naar je woning.  

Waar Orangerie op Hartekampterrein Heemstede 

Wanneer Woensdag, eens in de 14 dagen 

Tijd 19.15 - 20.15 uur 

Maximum aantal 
deelnemers 

30 
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Creatieve club 
Deze activiteit is bestemd voor cliënten van midden- en hoog niveau. Je kunt creatief bezig 

zijn met eenvoudige materialen en samen met de vrijwilligers thema’s voor deze avond 

bedenken. Wat je maakt, gaat natuurlijk mee naar huis! Als je op het Hartekampterrein woont 

en niet zelfstandig kan komen, is er een (beperkte) mogelijkheid om je op te halen en terug 

te brengen naar je woning.  

Waar Orangerie op Hartekampterrein Heemstede 

Wanneer Woensdag, eens in de 14 dagen 

Tijd 19.15 - 20.15 uur 

Maximum aantal 
deelnemers 

30 

 

De Hartlopers 
Deze activiteit is bestemd voor cliënten van alle niveaus die het leuk vinden om met elkaar 

een eind buiten het Hartekampterrein te wandelen. Samen met de vrijwilligers bepaal je de 

route en maak je samen een wandeling van ongeveer 1,5 uur. Na afloop drink je met elkaar 

koffie in de aula. Vrijwilligers begeleiden deze activiteit. Als je op het terrein woont, word je 

opgehaald en naar je woning teruggebracht. 

Waar Start voor de Orangerie op Hartekampterrein Heemstede 

Wanneer Zondag, eens in de 14 dagen  
(vrijwilligers wandelen wekelijks, cliënten om de week) 

Tijd 10.00 - 12.30 uur 

Maximum aantal 
deelnemers 

6 

 

Instuif weekend activiteiten  
Bij deze activiteiten zijn cliënten van alle niveaus welkom. Activiteiten maken we bekend via 

flyers en het maandprogramma dat naar de woningen gaat en in de Orangerie hangt.  

Het programma is heel divers: een optreden van een zanger, een ander optreden, of 

bijvoorbeeld een sinterklaas- of carnavalsfeest. Vrijwilligers en een medewerker van Vrije 

Tijd en Vrijwilligers begeleiden de Instuif activiteiten. 

Waar In de Orangerie op Hartekampterrein Heemstede 

Wanneer Elke tweede zaterdag van de maand 

Tijd 14.00 – 15.00 uur (tenzij de activiteit een andere tijd vraagt) 
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Geniet van optredens in je eigen huiskamer!  
Je kunt genieten van uiteenlopende activiteiten op het gebied van theater, muziek of er 

lekker op uit gaan. Het zijn belevingsactiviteiten, die aansluiten bij je interesse. Veel 

activiteiten kunnen plaatsvinden in je eigen huiskamer!  Lekker vertrouwd.  

Als er meer huiskamers samen deelnemen aan een activiteit, zijn de kosten lager.  

Het is daarom handig als woningen elkaar opzoeken voor samenwerking. 

Waar Op de woning 

Wanneer In overleg 

 

Soos Binnensteeds 
Soos Binnensteeds is een gezellige ontmoetingsplek in het centrum van Haarlem voor een 

leuke avond uit. Deelnemers zijn mensen met een verstandelijke beperking, een 

psychiatrische achtergrond of andere inwoners uit Haarlem en omgeving. Je ontmoet elkaar 

hier, leert mensen kennen met dezelfde hobby of interesse en deelt ervaringen met elkaar. 

Een prima plek om naar toe te komen voor wat aanspraak. De soos wordt georganiseerd 

door de Hartekamp Groep, Haarlem Effect en RIBW-KAM. 

Waar Wijkcentrum Binnensteeds, Nieuwe Groenmarkt 20, Haarlem 

Wanneer Elke vrijdagavond 

Tijd 19.30 - 21.30 uur 

 

 


