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Samen genieten op het prachtige landgoed de Hartekamp  

 

Kan jij ook zo genieten van het prachtige landgoed de Hartekamp? En zou je het 
leuk vinden dit te combineren met een paar uur vrijwilligerswerk? Lees dan snel 
verder!  
 

Wij wonen op locatie de Hartekamp, een prachtig historisch terrein.  
Elke eerste zaterdag van de maand wordt er voor ons een speciale activiteit 
georganiseerd in de orangerie/ aula. Denk aan een mini concert, een speciale 
theater voorstelling, een high tea, zangeres ….het kan van alles zijn. Het wordt  
‘de Instuif’ genoemd. Wij genieten daar heel erg van, maar kunnen er niet 
zelfstandig naar toe. Veel van ons zitten in een rolstoel en kunnen niet praten.  
We laten zeker aan je zien dat we blij zijn dat je komt!  
 

Wat ga je doen?  
Ons ophalen van de woning samen met andere vrijwilligers en wandelen naar de 
orangerie/ aula. We vinden het erg gezellig als je bij ons blijft tijdens de activiteit en 
dat je ons weer netjes thuis brengt. Elke 1e zaterdag van de maand inzet tussen 
13.30 – 15.30 uur.  
 
Wat maakt het werk zo leuk en bijzonder? 
Samen met andere vrijwilligers mooie ervaringen op doen! Je mag je partner, 
kinderen of …. meenemen! De mensen zijn net zo prachtig als de buitenplaats de 
Hartekamp.  
 
Wij vragen…  

 Minimaal 6x per jaar op zaterdag aanwezig zijn 
 Fysiek in staat zijn een rolstoel te duwen 

 
Over de Hartekamp Groep  
De Hartekamp Groep richt zich op mensen met een verstandelijke of meervoudige 
beperking. Meedoen is belangrijk. Iedereen doet op zijn of haar eigen manier mee 
en krijgt ruimte om zichzelf te ontwikkelen. We doen dit samen. Verbinden, 
vertrouwen en leren zijn onze kernwaarden. Vrijwilligers zijn heel hard nodig om 
meedoen mogelijk te maken. Zo samen mogelijk.  
 

Wij bieden  
 Een ontzettend leuke en leerzame plek 
 Veel afwisseling van de werkzaamheden 
 Vergoeding van reis- en onkosten 
 Werktijden in overleg  
 Scholingsmogelijkheden  
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Meld je aan  
Als je je wilt aanmelden voor dit vrijwilligerswerk, vul dan het contactformulier in. 
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Caroline Salomonsz of Wilma 
Onderwater. Te bereiken per mail op vtenv@hartekampgroep.nl en per telefoon op 
06 - 5088 5651 / 06 – 4622 7182. 

https://hartekampgroep.nl/contact/contactformulier/
mailto:vtenv@hartekampgroep.nl

