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Sport en Spel club 

Deze activiteit is bestemd voor alle niveaus. 

Je kunt sjoelen, tafeltennissen, kegelen en 

Jeu de Boules. Enthousiaste vrijwilligers 

helpen jou bij de sport of het spel dat jij wilt 

doen. De nadruk ligt op gezelligheid en de 

sociale contacten.  

 

De Sport en Spelclub wordt door een vast 

team vrijwilligers zelfstandig begeleid.  

Wanneer je op het terrein woont en niet 

zelfstandig kunt komen is er de 

mogelijkheid (beperkt) om gehaald en 

teruggebracht te worden. 

 

Waar: Aula Hartekamp 

Wanneer: maandag, elke week (zomerstop 

en kerstvakantie stop) 

Tijd: 19.00 – 20.00 uur 

Contributie: € 100,- per jaar. 

Inschrijven: alleen als je nog geen lid bent 

van deze club. 

Max aantal deelnemers: 25 

 

 

 
 

 

 

Muziekclub 

De 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. 

Er zijn instrumenten aanwezig. 

 

De muziekclub wordt door een vast team 

vrijwilligers zelfstandig begeleid.  

Wanneer je op het terrein woont en niet 

zelfstandig kunt komen is er de 

mogelijkheid (beperkt) om gehaald en terug 

gebracht te worden. 

 

Waar: Aula Hartekamp 

Wanneer: dinsdag, elke week behalve 

schoolvakanties noord- holland. 

Tijd: 19.00 – 20.00 uur  
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Contributie: € 65,- per jaar. 

Inschrijven: alleen als je nog geen lid bent 

van deze club.  

Max aantal deelnemers: 30.  

 

Kun je zingen, zing dan mee  

Een activiteit voor midden en hoog niveau 

cliënten. Tijdens deze activiteit wordt je 

favoriete muziek gedraaid. Je mag 

meezingen, dansen of gewoon genieten van 

de muziek. 

 

Deze activiteit wordt door een vast team 

vrijwilligers zelfstandig begeleid.  

Wanneer je op het terrein woont en niet 

zelfstandig kunt komen is er de 

mogelijkheid (beperkt) om gehaald en 

teruggebracht te worden. 

 

Waar: Orangerie Hartekamp 

Wanneer: woensdag, eens in de 14 dagen 

behalve schoolvakanties 

Tijd: 19.00 – 20.00 uur. 

Contributie: € 50,- per jaar 

Inschrijven: iedereen die lid wil worden van 

deze club moet zich inschrijven. = VOL (voor 

deze club kom je op een wachtlijst) 

Max aantal deelnemers 30.  

 

 

Creatieve club  

Een activiteit voor midden en hoog niveau 

cliënten. Creatief bezig zijn met eenvoudige 

materialen. Samen met de vrijwilligers 

bedenken jullie de thema’s voor deze 

avond. Wat je gemaakt hebt neem je 

natuurlijk mee naar huis.  

 

Deze activiteit wordt door een vast team 

vrijwilligers zelfstandig begeleid.   

Wanneer je op het terrein woont en niet 

zelfstandig kunt komen is er de 
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mogelijkheid (beperkt) om gehaald en 

teruggebracht te worden. 

 

Waar: Orangerie Hartekamp 

Wanneer: woensdag, eens in de 14 dagen 

behalve schoolvakanties  

Tijd: 19.00 – 20.00 uur. 

Contributie: € 60,- per half jaar 

Inschrijven: Ja, iedereen die lid wil worden 

van deze club = VOL (voor deze club kom je 

op een wachtlijst) 

Max aantal deelnemers 30.  

 

De Hartlopers 

Deze activiteit is voor alle niveaus, die het 

leuk vinden om met elkaar een eind buiten 

het terrein van de Hartekamp te wandelen. 

Met de vrijwilligers bepalen jullie de route 

en lopen ongeveer 1,5 uur. Na afloop 

drinken jullie met elkaar koffie in de aula. 

Als je dat niet wil  

 

De activiteit wordt zelfstandig begeleid 

door vrijwilligers. Cliënten die op het 

terrein wonen worden opgehaald en terug 

gebracht. 

 

Waar: verzamelen voor de aula (of ze halen 

je op bij je woning) 

Wanneer: zondag, eens in de 14 dagen 

Tijd: 10.00 – 12.30 uur. 

Kosten: € 75,00 per jaar 

Inschrijven: alleen als je nog geen lid bent 

van deze club. = VOL  (voor deze club kom 

je op een wachtlijst)  

 

Instuif 

Bij deze activiteiten is iedereen welkom. 

Met flyers en in het maandprogramma 

worden de activiteiten bekend gemaakt. 

Programma is divers; zanger, Sintfeest, 

Carnaval of een optreden. 
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De Instuif word begeleid door een 

vrijwilligers 

 

Waar: Aula Hartekamp 

Wanneer: elke 2e zaterdag van de maand 

Tijd: 14:00 – 15:00 (soms iets langer als 

activiteit dit vraagt) 

Kosten: afhankelijk van de activiteit 

Inschrijven: Afhankelijk van de activiteit, 

flyer infoland en via mail. 

 


