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Wil je genieten van 
optredens in je eigen 

huiskamer? 
  
Boek dan nu je eigen 
Huiskamer activiteit! 
 
 
 
 

Muziek     Theater     Eropuit 
 
 
Je hoeft niet ver te reizen…het vindt plaats in de huiskamer  
 
 
Doe mee! 
 
Het team Vrije Tijd en Vrijwilligers heeft met zorg en aandacht dit overzicht 
samengesteld. Alle artiesten hebben ervaring met onze doelgroep. 
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Inleiding 
 

Voorwoord 
In deze folder vind je informatie over de huiskameractiviteiten die het team Vrije 
Tijd en Vrijwilligers Hartekamp Groep heeft samengesteld. Mochten jullie nog 
goede tips voor jullie collega’s hebben, dan horen we het graag! 
 

Activiteiten 
De cliënt kan genieten van uiteenlopende activiteiten op het gebied van theater, 
muziek of er lekker op uit gaan. Het zijn belevingsactiviteiten, die aansluiten bij de 
interesse van de cliënt. Veel van deze activiteiten kunnen plaatsvinden in de eigen 
huiskamer. Lekker vertrouwd.  
 

Samen boeken met andere woningen 
Als er meer huiskamers samen deelnemen aan een activiteit, wordt de activiteit 
goedkoper. Het is handig als de woningen elkaar opzoeken om op dezelfde dag te 
boeken. Achterin vind je een formulier om naar andere woningen te sturen, om te 
vragen of ze mee willen doen.  
 

Betaling 
Iedere activiteit wordt apart afgerekend. Elke woning krijgt een rekening van de 
artiest die de activiteit verzorgd. Op de rekening zet je wie er deel neemt. De 
rekening kan contant worden voldaan of worden betaald via FBBK. Een aantal 
artiesten heeft de mogelijkheid om te betalen met een pinpas. 
 

Verhinderd 
Het is altijd mogelijk om het geboekte optreden te verplaatsen naar een andere 
datum, mits het tijdig aangevraagd wordt. Mocht het geboekte optreden 
onverwacht niet uitkomen, vraag dan een andere woning de boeking over te 
nemen. Afzeggen van een optreden kan alleen ruim van te voren. 
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Theater 
 

Beeldend theater De Muzen 
 
Handjes schudden met de aap 
Een vis die om je hoofd zwemt, een 
schildpad die liefdevol zijn hoofd in je 
schoot legt en je met zijn bolle oogjes 
vragend aankijkt, regen waarin je 
zomaar terecht gekomen bent of iets 
lekkers dat een zigeunervrouwtje je 
komt brengen. Het zijn zomaar een 
aantal ingrediënten van een 
huiskamervoorstelling van Beeldend Theater de Muzen.  
Al jaren maken zij voorstellingen voor mensen met een (ernstige) meervoudige 
beperking waarbij geprobeerd wordt om alle zintuigen te prikkelen, en waarin de 
cliënt centraal staat. De muziek, de kleuren en de fraaie poppen vormen het 
gereedschap voor een half uur totaal iets anders dan de dagelijkse 
beslommeringen.  
 
Duur van het optreden: Veelal duurt een huiskamervoorstelling van de Muzen 30 
minuten, maar als dat wenselijk is, bijvoorbeeld bij grotere of kleinere groepen, dan 
kan de voorstelling ook langer of korter gemaakt worden. 
 

 

Belevingstheater Pluus   
 
PLUUS brengt de wereld van theater 
dichterbij;  
Een andere wereld 
In een kleinschalige, smaakvolle voorstelling 
Voelbaar, tastbaar, hoorbaar 
Alles ziet er anders uit, ruikt anders 
 
PLUUS nodigt op een speelse, respectvolle manier uit om mee te doen. Wil je een 
kleine rol, een hoofdrol? Of volg je alles liever van een afstand? Door jouw inbreng 
ontstaat er iedere keer weer een unieke, belevingsvolle voorstelling 
 
Meer informatie: www.pluusbeleving.nl 
 

http://www.pluusbeleving.nl/
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De Lachende Zon 
 
Huiskamerconcert 

De kracht van muziek komt bij iedereen binnen. 
Kleinschalig en toegespitst muziekprogramma in de 
vertrouwde woonomgeving. Met zijn 25 jaar ervaring 
weet Elco intuïtief contact te maken door muziek en 
geluid. Van een verstild belevingsconcert tot een 
uitbundig en vrolijk liedjes programma, ieder concert is 
anders.  
 
Duur van het optreden: 30 minuten. Er komt 1 professionele acteur/ muzikant. De 
voorstelling is gemaakt voor een huiskamer/ lokaal, maximaal 10 cliënten met een 
zorgvraag per voorstelling. 
 
 
 
 
Beestachtig Vrolijk 

Is een vrolijk liedjesprogramma. De afgelopen 25 
jaar heeft De Lachende Zon veel liedjes gemaakt 
speciaal voor mensen met een ernstige 
verstandelijke beperking. Er is voor iedereen 
passende muziek te vinden om contact te maken. 
Ook de Vieze gasten doen mee, dat zijn 
handpoppen die sloeberen, scheten en boeren. 
 
Duur van het optreden: 45 minuten. Er komen 2 professionele acteurs / muzikanten. 
De voorstelling is gemaakt voor een huiskamer of lokaal, maximaal 15 personen 
met een zorgvraag per voorstelling. 
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Klankconcert 
 
Aanspreken van gevoel, zonder woorden. 
 
Klankschalen, gong, oceandrum en andere instrumenten brengen trilling en 
klanken voort die rechtstreeks het gevoel aanspreken, woorden zijn niet nodig.  
Klanken en trillingen nodigen uit tot ontspanning en het mogen zijn wie je bent. 
Mensen reageren op de klanken met lachen, huilen, klappen, bewegen en het 
maken van hun eigen klank. Begeleiders zijn een belangrijke door hun kennis van 
de deelnemers.  
 
Duur optreden: 30 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie: www.klankschalen-gong.nl  
 
Boeken op vastgestelde dagen:  
Heemskerk; Beverwijk; Haarlem; Hillegom:  
3 februari, 31 maart, 11 augustus, 20 oktober, 17 november. 
 
Met de Hartekamp Heemstede de afspraken in overleg op andere data. 
 
 
 
  

http://www.klankschalen-gong.nl/
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Poppenkast met Fritsie Duikelaar 
 
Fritsie Duikelaar laat zijn poppen spelen, met Jan 
Klaassen, Katrijntje, Agent Snorremans en boef Gerrit. 
Maar hij kan ook op thema spelen. Dat kun je apart 
vragen. Hij speelt met eigen geluidsinstallatie en 
headset. Hij improviseert en maakt met iedereen 
contact. Als je de namen doorgeeft, gebruikt hij de 
namen van de cliënten in zijn poppenkast.  
Fritsie Duikelaar heeft veel ervaring met onze 
doelgroep en is al meerdere keren op verschillende 
locaties van de Hartekamp Groep geweest. 
 
Duur van het optreden: 35 minuten. 
 
Meer informatie: www.duikelaar.nl  
 

 

PassieFlor Clowning 
 
Als contactclown stemt Mirjam van Baarsen telkens 
af op een authentieke verbinding met degenen met 
wie ze speelt. Tijdens haar improvisatiespel ontstaan 
er allerlei verschillende situaties met de bewoners. 
Grappig, rustig, ontroerend, magisch of gewoon een 
feestje; het kan allemaal gebeuren. Geen mens is 
tenslotte hetzelfde, dus het clownsspel kan ook per persoon verschillen. Meestal 
speelt ze als clownstypetje dan ook in 1 op 1 situaties, of met kleine groepen. Dus 
geen clownsvoorstelling, maar wel individuele spelcontacten. Mirjam neem altijd 
meerdere clowns attributen mee. 

Per huiskamer is de speeltijd ongeveer 30 minuten. Het 
geen voorstelling, er zijn veel individuele 
spelmomenten. Het is fijn als de cliënten gewoon 
lekker op hun eigen plekje(s) zitten in plaats van op 
een rijtje of in een kring. 
 
Meer informatie: http://www.passieflor-clowning.nl  
  

http://www.duikelaar.nl/
http://www.passieflor-clowning.nl/
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Muziek 
 

Muziekkompas/ Muziek met Leo 
 
'Feel-good'-muziekprogramma 
 
Muziekprogramma voor mensen met een 
verstandelijke beperking op een woning. Zoals 
meezingen met de bekende (kinder-)liedjes 
maar ook liedjes die je nog niet zo vaak hebt 
gehoord. 
Er kan van alles gebeuren: handpop Lotta komt bij je langs om je een hand te 
geven, of de slang en hij is niet eens eng. 'Tingeling....wat hoor ik daar?' en nog veel 
meer (gekke) geluiden.  
 
Duur van het optreden: 30 min.    
 
Meer informatie: www.muziekkompas.nl  
 

 
 

Draaiorgel 
 
Draaiorgel voor de deur of in de huiskamer 
 
Henk van den Heuvel heeft voor ieder wat wils. 
Hij is een groot liefhebber van Draaiorgels en 
heeft onlangs een klein draaiorgel opgeknapt 
voor in de huiskamers! Zo kan iedereen genieten 
van ouderwetse draaiorgelmuziek! 
 
Nu kunnen jullie kiezen, wil je een groot Draaiorgel 
voor de deur, of een klein Draaiorgel in de 
huiskamer. Het kleine orgel past zelfs ook in de lift.  
 
Duur van het optreden: 30 min.  
  

http://www.muziekkompas.nl/
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Klankreiziger 
 
Het uitstapje komt naar je toe. 
 
De Klankreiziger neemt je mee op avontuur in 
je eigen huiskamer. Door middel van klanken, 
liedjes, geuren en associaties beleef je het 
gevoel van een uitstapje. 
Martijn de Kleer: ‘Muziek kent geen beperking. 
Ieder mens, ongeacht zijn of haar beperking, 
kan genieten van muziek’.  
Allerlei muziekinstrumenten, sfeerlicht en 
aromatische geuren maken deel uit van het 
optreden  
 
Duur van het optreden: 45 min.(15 minuten 
wisseltijd) 
Graag ervoor zorgen dat iedereen klaar zit, muziek uit en hapjes weg. 
 
Meer informatie: www.klankreiziger.nl  
 

 
 

Rudolf Goedhart 
 
Een optreden vol verrassingen. 
Een belevingsprogramma met muziek en 
verrassingselementen voor in de 
huiskamer. 
Muziekinstrumentjes, speeldoosjes, 
hoeden, tasjes met inhoud, rainsticks.  
Alles neemt Rudolph mee. 
Persoonlijke aandacht en gezelligheid 
staan voorop . Aansluiten bij wensen: lekker luisteren en/of meezingen. Volop 
genieten van mooie gitaarmuziek en vrolijke herkenbare liederen. 
 
Duur van het optreden: 50 minuten. 
Ook in te huren bij feest-/familiedagen à 2 uur. 
 
Meer informatie: www.rudolfgoedhart.nl 
  

http://www.klankreiziger.nl/
http://www.rudolfgoedhart.nl/


  

Huiskameractiviteiten VT en V 2019 10/14 

Wendy Molee  
 
Zin in een klein feestje? 
 
Een huiskamer optreden van zangeres Wendy Molee is 
gevuld met leuke herkenbare liedjes zowel Nederlands- 
als Engelstalig. 
Tijdens het optreden mag iedereen meezingen, niets 
moet alles mag. 
Wendy neemt haar eigen geluidsapparatuur en alle 
andere benodigdheden zoals een microfoon mee. 
 
Duur van het optreden: 60 minuten. 
 
 
Meer informatie: www.wendymolee.nl  
 
 

 
 

Accordeon 
 
Je kunt bijna niet stil blijven zitten.. 
Anton van de Bos, die vroeger bij de 
Tuindienst op de Hartekamp werkte, treedt in 
de huiskamer op met zijn accordeon. Hij 
speelt graag walsjes, je wilt vanzelf 
meedeinen of dansen.  
 
Duur van het optreden: 30 min.  
Beschikbaar in de maanden oktober tot en 
met maart. 
  

http://www.wendymolee.nl/
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihzof8u-_JAhXEJQ8KHbsvDAoQjRwIBw&url=http://www.heeleuropa.com/wendy-mollee-in-heel-europa/&psig=AFQjCNFMUeaZbhfx-qPeXIlKiU1g4aLe3Q&ust=1450873725426152
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Dick Raat 
 
Laten genieten en lachen 
 
Een optreden van Dick Raat is veel meer dan een goed 
stuk muziek... 
Dick Raat is een enthousiaste, professionele artiest die 
zich al musicerend en zingend tussen het publiek 
begeeft (draadloos). Iedere gelegenheid is uniek en 
vraagt om een eigen muzikale invulling.  
Dick past zich elke keer weer moeiteloos aan en zorgt 
altijd voor een intieme en relaxte of feestelijke sfeer. 
Herkenbare Nederlandstalige liedjes, popsongs, even 
lekker rock ’n rollen of swingen… 
het kan allemaal! Het doel is altijd om zijn publiek te 
laten genieten en te laten lachen. 
 

 

Lars van der Meij Nederlandstalige zanger! 
 
Lars van der Meij heeft 
inmiddels zijn eerste 
stappen gezet binnen de 
Hartekamp Groep. De 
cliënten hebben enorm 
genoten, Lars weet op 
een natuurlijke manier in 
te spelen op de 
behoeften van zijn 
publiek.  
 

Lars zingt Nederlandstalig dus iedereen kan 
lekker mee zingen! Van Guus Meeuwis, Andre 
Hazes Jr., Jan Smit, Nico Haak, Vader Abraham, 
Wolter Kroes, Rene Schuurmans, John de 
Bever, Tino Martin, Danny de Munk, Willeke 
Alberti tot Koos Alberts enz.  
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Eropuit 
 

Paardentram 
 
De paarden nemen je mee voor een rondje in 
de buurt 
 
Stalhouderij Vosse neemt jullie met twee 
krachtige trekpaarden in een speciale 
rolstoeltram met en zonder rolstoel mee!  
De banken zijn in- en uitklapbaar.  
De paardentram staat drie kwartier tot jullie 
beschikking, inclusief in- en uitstappen. De 
route kunnen jullie zelf kiezen. 
 
In de Rolstoeltram van Stalhouderij Vosse is de volgende zit en rolstoelplaatsen 
verdeling mogelijk: 
16 zitplaatsen, óf 
3 rolstoelplaatsen en 10 zitplaatsen, óf 
6 rolstoelplaatsen en 3 zitplaatsen 
 
Meer informatie: www.stalhouderijvosse.nl ;  
 

 

Varen met Jak  
 
Varen op de Leidsevaart in Heemstede. 
 
Ed Jak, een medewerker van de 
Hartekamp Groep vaart op de 
Leidsevaart met zijn gesponsorde 
bootje.  
De aanlegsteiger is te bereiken via het 
terrein van de Hartekamp. Ed Jak vaart 
natuurlijk met jullie mee! 
 
 
 
  

http://www.stalhouderijvosse.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://static.panoramio.com/photos/large/82587862.jpg&imgrefurl=http://www.panoramio.com/photo/82587862&h=768&w=1024&tbnid=U2LrBkR00UksWM:&docid=MWBCR981dMLZ0M&itg=1&ei=eWd5VufCHYOMPvGZoig&tbm=isch&ved=0ahUKEwin45XZ3-_JAhUDhg8KHfGMCAUQMwgsKBAwEA
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Stichting Power Animals 
 
Stichting PowerAnimals is in 2016 opgericht door Natasja Koeckhoven en Michaëla 
Tesselaar. Beiden hebben meer dan 10 jaar ervaring in het (therapeutisch) inzetten 
van dieren bij mensen met een zorgvraag. 
De bezoeken met de dieren vinden plaats in een ontspannen sfeer waarbij 
gelachen wordt en we zichtbaar allemaal DIERbaar genieten. De bezoeken worden 
begeleid door diverse vrijwilligers die bekend zijn met de dieren. De dieren kunnen 
geaaid en geknuffeld worden in samenwerking met de woonbegeleiders. 

 
Jimmy    Evelieke    Yofi  
 
PowerAnimals die langs kunnen komen: 
Evelieke – Noorse Boskat, die zich overal op haar gemak voelt en super kan 
skateboarden. 
Jimmy – Zwarte dwergpoedel, die altijd in is voor gezelligheid en opdrachten om 
samen uit te voeren.  
Jimmy heeft een bijzondere vacht waardoor hij in de meeste gevallen geen 
allergische reacties geeft aan mensen die daar gevoelig voor zijn. 
Yofi – Golden Retriever, die niets liever doet dan knuffels krijgen en geven.  
Hij geniet zichtbaar van alle aandacht of dit nou aaien met je grote teen is of een 
complete massage. 
 
We hebben een samenwerking met diverse boerderijen en particulieren voor de 
inzet van andere dieren. Denk aan kippen, eenden, konijnen, cavia’s, schapen etc. 
Per bezoek komt er een selectie van de dieren mee. 
 
Meer informatie: www.poweranimals.nl 
  

http://www.poweranimals.nl/
http://poweranimals.nl/wie-zijn-wij/jimmy/
http://poweranimals.nl/wie-zijn-wij/eve/
http://poweranimals.nl/wie-zijn-wij/yofi-2/
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Busje rijden 
 
Rondritten op zondag 
 
Speciaal voor woningen van de 
Hartekamp Groep in Heemskerk en 
Beverwijk zijn er rondritten van 60 
kilometer op zondag. 
Een chauffeur van de Stichting 
Vrijwilligers Vervoer IJmond rijdt in een 
(rolstoel) busje op zondag een mooie 
route. De SVVIJ kan voor een extra bijrijder zorgen, voor als er geen andere 
begeleiding mee kan.  
Uitstappen onderweg is mogelijk (dan wel eigen personeel of vrijwilliger mee) .  
 


