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Activiteiten in de vrijetijd en inzet van vrijwilligers 
 
In dit boekje vind je informatie over de mogelijkheden om vrijwilligers weer in te zetten en 
activiteiten die volgens de versoepeling van de corona maatregelen zijn toegestaan. De 
situatie op de woonlocaties verschilt, waardoor niet alle activiteiten geschikt zijn. De ene locatie 
heeft een binnenplaats waar van alles mogelijk is, bij een andere locatie kan er beter gekozen 
worden voor busje rijden of de paardentram. Het is natuurlijk altijd maatwerk, overleg dus goed 
met je team/ manager over de mogelijkheden op je locatie en neem contact op met  
vtenv@hartekampgroep.nl als je een activiteit wil inplannen. Laat ons ook weten als jullie nog 
goede tips hebben voor leuke activiteiten. Zie de inleiding voor extra belangrijke informatie! 
 
In het boekje hebben we ook nog bijzondere digitale links gezet die in samenwerking met het 
team Vrijetijd en Vrijwilligers tot stand is gekomen. Kijk voor nog meer digitale mogelijkheden 
op  https://hartekampgroep.nl/voor-clienten/ 
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Inleiding 
 
Voorwoord 
In dit boekje vindt je informatie over inzet vrijwilligers en activiteiten die volgens de 
versoepeling van de corona maatregelen zijn toegestaan.  Bij alle activiteiten zijn de 
uitgangspunten van het RIVM van toepassing Vragenlijst coronaklachten bezoek en de 
richtlijnen vanuit de Hartekamp Groep Op bezoek en er op uit vanaf woensdag 1 juli en 
Uitgangspunten beleid corona maatregelen. 
 
Het is van belang om je buren in te lichten als je activiteiten organiseert in je tuin. De locaties 
op terreinen Hartekamp Heemstede en Harteheem Heemskerk worden verzocht de activiteit 
in overleg met het team VT en V in te plannen. We kijken dan samen welke veiligheid risico’s 
er zijn en hoe we dit goed kunnen begeleiden. Meld ook je activiteit bij de Eerst 
Verantwoordelijke Verpleegkundige op het terrein. 
 
Samen boeken met andere woningen 
Als er meerdere woningen tegelijk op dezelfde dag een activiteit inhuren, krijg je korting. Mail 
ons als je interesse hebt in een activiteit, wij plannen deze dan samen in en kijken of er nog 
meer locaties kunnen aansluiten.  
 
Betaling 
Iedere activiteit wordt apart afgerekend. Elke woning krijgt een rekening van de artiest die de 
activiteit verzorgd. Noteer de namen van de cliënten die deelnemen aan de activiteit. De 
rekening kan contant worden voldaan of worden betaald via FBBK. Een aantal artiesten/ 
activiteiten heeft de mogelijkheid om direct 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. Activiteit mag niet doorgaan als er 
cliënten/ medewerkers op de locatie klachten hebben! VT en V vraagt na of er bij de 
activiteiten nog afwijkende annuleringsvoorwaarde zijn. 
 
Vrijwilligers  
Er is toestemming om twee vaste locatie vrijwilligers in te zetten per locatie (woning of 
dagbesteding) die mogelijk op meerdere momenten per week gelijktijdig aanwezig zijn. Deze 
vrijwilligers worden dan – vanuit de corona maatregelen - gezien als medewerkers.  
 
De vrijwilliger die maatje is van een cliënt, is al welkom en kan door de woning uitgenodigd 
worden om de cliënt te bezoeken. Deze vrijwilliger zien we als bezoek. Deze vrijwilliger valt 
onder de regeling Op bezoek en er op uit vanaf woensdag 1 juli 
 
Als een vrijwilliger zich inzet op je locatie komen de reiskosten ten laste van de locatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hartekampgroep.iprova.nl/iDocument/?DocumentID=e8e23c8a-67ff-4641-91ce-23be56f8b460
https://hartekampgroep.iprova.nl/iDocument/?DocumentID=b466df27-89b1-49c0-b9ec-3e2265e0ab89
https://hartekampgroep.iprova.nl/iDocument/?DocumentID=6cfe5aa5-af75-47ba-9e22-bf0846c26674
https://hartekampgroep.iprova.nl/iDocument/?DocumentID=b466df27-89b1-49c0-b9ec-3e2265e0ab89
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Inzet vrijwilligers op de locatie 
 
Er is toestemming om twee vaste locatie vrijwilligers in te zetten per locatie (woning of 
dagbesteding) die mogelijk op meerdere momenten per week gelijktijdig aanwezig zijn. Deze 
vrijwilligers worden dan – vanuit de corona maatregelen - gezien als medewerkers.  
 
De vrijwilliger die maatje is van een cliënt, is al welkom en kan door de woning uitgenodigd 
worden om de cliënt te bezoeken. Deze vrijwilliger zien we als bezoek. Deze vrijwilliger 
valt onder deze bezoekregeling. Op bezoek en er op uit vanaf woensdag 1 juli 
 
Wat betekent dit voor jullie? 
Als team maak je de afweging om vrijwilligers in te zetten.  
 

- Heeft een client een vast maatje? Dan mag de vrijwilliger (maatje) benaderd worden 
voor bezoek.  

- Heeft je woning of dagbesteding locatie vrijwilligers dan mogen er twee vast ingezet 
worden. Je overlegt met de vrijwilligers of ze ingezet willen worden en op welke 
manier.  

-  
!!  Heb je geen bezoek maatje of locatie vrijwilligers om in te zetten? Mail 

vtenv@hartekampgroep.nl. 
 
 
Wij kunnen ook club en activiteiten 
vrijwilligers vragen of ze gekoppeld aan 
een locatie zich willen inzetten. Denk 
aan bijvoorbeeld samen sjoelen; vissen; 
jeu de boules; sporten; knutselen…. 
Mail vtenv@hartekampgroep.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://hartekampgroep.iprova.nl/iDocument/?DocumentID=b466df27-89b1-49c0-b9ec-3e2265e0ab89
mailto:vtenv@hartekampgroep.nl
mailto:vtenv@hartekampgroep.nl
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Speel-o-theek 
 
Tot 11 augustus is het mogelijk om materialen te bestellen. Mail hiervoor naar 
vtenv@hartekampgroep.nl. Je krijgt antwoord om af te spreken of je de materialen kan 
komen ophalen of dat het wordt gebracht. Voor individuele cliënten kunnen ook materialen 
worden besteld. Je kunt bijvoorbeeld meerdere materialen bestellen en de cliënt elke week 1 
artikel laten kiezen. 
 
 

 
Vanaf 11 augustus kun je weer zelf materialen komen 
lenen! 
In Heemstede op dinsdag en woensdagmiddag van één 
uur tot half vier en op donderdag van elf uur tot half vier.  
In Heemskerk op dinsdag en vrijdag van tien tot twaalf 
uur. 
Om drukte te voorkomen, vragen we je om even te 
bellen voor je langskomt.  
Speel-o-theek Heemstede: 023 5833365 
Speel-o-theek Heemskerk: 0251-203665 
 
 
 

 
 
 
Tips voor zomeractiviteiten met materialen uit de Speel-o-theek 
 
Spel circuit in de tuin: kegelen, ringwerpen, ballon ophouden 
met een parachutedoek. 
Karaoke middag of avond: meezingen met je favoriete muziek! 
Bordspellen spelen op een regenachtige dag. Bijvoorbeeld: 
mens erger je niet (er is ook een groot magnetisch bord), 
vissen vangen, toren van Pisa…. 
Voorlees-vijfdaagse: vijf dagen voorlezen uit een leuk boek. 
Individueel of aan een klein groepje.  
 
Heb je een ander idee: mail het naar 
vtenv@hartekampgroep.nl dan kijken wij of we de materialen 
hebben die je nodig hebt! 
 
Je kunt ook kijken in de digitale catalogus van de Speel-o-theek: 
https://hartekampgroep.auralibrary.nl/auraicx.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:vtenv@hartekampgroep.nl
https://hartekampgroep.auralibrary.nl/auraicx.aspx
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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 tram 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. Alleen per 
woning beschikbaar. 
 
Volg altijd de adviezen van het RIVM op: 

• Was je handen regelmatig met water en 

zeep 

• Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes 

• Geen handen schudden 

• Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt  

• Heeft iemand in je huishouden koorts, dan moet je ook thuisblijven  

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar (een woning wordt gezien als 

één gezin) 

 
Voor passagiers gelden de volgende aanvullende richtlijnen: 

• Houd afstand tot de koetsier en palfrenier (hulpkoetsier) 

• Stap zelf in en uit  

• Ga achterin zitten dus niet op de bok 

• Voor passagiers die hierbij hulp nodig hebben: zorg ervoor dat iemand uit de vaste 

contactenkring dit kan doen 

 

Voor Koetsier en palfrenier (hulp koetsier) gelden de volgende aanvullende richtlijnen: 

• Zorgt voor fysieke afscheiding tussen bok en de passagiersbanken d.m.v. transparant 
pvc/ glas 

• Houd afstand tot de passagier 

• Laat de passagier zelf in- en uitstappen 

• Laat de passagier achterin zitten 

• Maakt na elke rit de persoonlijke ruimte van de klant schoon (deurgrepen, 

handgrepen, etc.) 

De paardentram is uitgerust met hand gel, handschoenen. 
 
Voor rolstoelvervoer gelden voor de koetsier en palfrenier (hulpkoetsier) de volgende 
aanvullende richtlijnen: alleen als de medewerker het niet zelf kan doen! 

• Raak alleen de rolstoel aan als deze vastgezet moet worden 

• Maak de handrem van de rolstoel en andere zaken die aangeraakt moeten worden 

van de rolstoel eerst schoon, of gebruik handschoenen (en na gebruik handschoenen 

weggooien) 

• Blijf zoveel mogelijk achter de passagier (houd maximaal mogelijke afstand) 

• Blijf zo kort mogelijk voor de passagier als deze ergens hulp bij nodig heeft 

• De paardentram mag tijdens de rit geen stop maken. 
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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 ; 06-41980233; 023-5312876 
Wil je gebruik maken van dit aanbod? Mail vtenv@hartekampgroep.nl 
 
 

Kosten inclusief reiskosten 
op basis minimaal 4 ritten: 

 Per rit(ten)  
 Prijs per 

woning  

Haarlem/Heemstede:    
2 x 60 minuten € 350,- € 175.- 

3 x 60 minuten € 425,= € 141,67 

4 x 60 minuten € 500,- € 125,- 

5 x 60 minuten € 575,- € 115,- 

6 x 60 minuten € 650,- € 108,33,- 

 Beverwijk/ Heemskerk: 
 

2 x 60 minuten € 400- € 200,-- 

3 x 60 minuten € 475,- € 158,33 

4 x 60 minuten € 550,- € 137,50- 

5 x 60 minuten € 625,- € 125,- 

6 x 60 minuten € 700,- € 116,66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stalhouderijvosse.nl/
mailto:vtenv@hartekampgroep.nl
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Busje rijden 
 
Rondritten alleen per woning beschikbaar  
Speciaal voor woningen van de Hartekamp Groep in 
Heemskerk en Beverwijk zijn er rondritten van 60 
kilometer. Een chauffeur van de Stichting 
Vrijwilligers Vervoer IJmond  rijdt in een (rolstoel) 
busje op een mooie route. De dag en tijd is in 
overleg met de SVVIJ. 
 
De chauffeur draagt een geel vest met opschrift 
‘Vrijwilligers Vervoer IJmond’.  
Meer informatie: 0251-257481 
planning@svvijmond.nl 
 

Prijzen inclusief:  Per rit   
 Prijs per 

woning  

Per rit   € 40,- 

 
Volg altijd de adviezen van het RIVM op: 

• Was je handen regelmatig met water en zeep 

• Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes 

• Geen handen schudden 

• Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt * 

• Heeft iemand in je huishouden koorts, dan moet je ook thuisblijven * 

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar  (een woning wordt gezien als 
één gezin) 

 
Voor passagiers gelden de volgende aanvullende richtlijnen: 

• Houd afstand tot de chauffeur 

• Stap zelf in en uit  

• Ga achterin zitten 

• Doe zelf de veiligheidsgordel om  

• Betaal digitaal. Vermijd contante betalingen 

• Voor passagiers die hierbij hulp nodig hebben: zorg ervoor dat iemand uit de vaste 

contactenkring dit kan doen 

 
Voor chauffeurs gelden de volgende aanvullende richtlijnen: 

• Houd afstand tot de passagier 

• Laat de passagier zelf in- en uitstappen 

• Laat de passagier achterin zitten 

• Laat de passagier zelf de veiligheidsgordel omdoen 

• Laat de passagier zelf bagage in de kofferruimte plaatsen 

• Zorgt voor een fysiek afscheiding tussen chauffeursstoel en de passagiersstoelen: 

transparant PVC. 

• Maakt na elke rit de persoonlijke ruimte van de klant schoon (deurgrepen, 

armleuning, veiligheidsgordel, hoofdsteunen, handgrepen, etc.) 

 
 

mailto:planning@svvijmond.nl
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Voor rolstoelvervoer gelden voor de chauffeur de volgende aanvullende richtlijnen: 

• Raak alleen de rolstoel en het vastzetsysteem aan 

• Maak de handrem van de rolstoel en andere zaken die aangeraakt moeten worden 

van de rolstoel eerst schoon, of gebruik handschoenen (en na gebruik handschoenen 

weggooien) 

• Blijf zoveel mogelijk achter de passagier (houd maximaal mogelijke afstand, ook op 

de rolstoellift) 

• Blijf zo kort mogelijk voor de passagier, alleen bij aan-/loshaken van de rolstoel 

• Plaats de passagier zover mogelijk achter in het voertuig en maak in ieder geval geen 

gebruik van de twee voorste stoelen 

• Maximaal 2 rolstoelen en 2 lopers per bus 
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Thuisblijfactiviteiten voor de tuin/ buiten  
 
Artiest, cliënt en  personeel: Volg altijd de adviezen van het RIVM op:  
• Was je handen regelmatig met water en zeep  
• Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog  
• Gebruik papieren zakdoekjes  
• Geen handen schudden  
• Blijf thuis of zeg artiest af als er (lichte) verkoudheidsklachten zijn  
• Heeft iemand in je huishouden koorts, dan moet je ook thuisblijven  
• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar  
• Vermijd contante betalingen 
 
Voor personeel gelden de volgende aanvullende richtlijnen:  
• Personeel draagt zorg voor 1,5 meter afstand van de toeschouwers tot de artiest. 

Neem 
  maatregelen om er voor te zorgen dat cliënten niet bij de artiest komen.  
• Personeel draagt zorg voor het informeren van de directe buren 
• Personeel draagt zorg voor het informeren van Supervisie of EVV. 
• Overleg met afdeling Vrije Tijd en Vrijwilligers als je woning op het terrein van 

Harteheem of 
  Heemstede staat. 
•  Maak na het optreden zo nodig materiaal schoon 
• Meng cliënten van je eigen woning niet met cliënten van andere woningen als hier 

geen 
  toestemming voor is. 
• Neem het risico tot groepsvorming vanuit omliggende woningen mee in je keuze van 

de activiteit. 
 
Voor de Artiest de volgende aanvullende richtlijnen:  
•  Je optreden is buiten 
• Kom achterom via de tuin binnen, je mag niet door de woning.  
• Houd 1, 5 meter afstand tot de cliënt, personeel en evt. andere aanwezigen.   
• Voor stroom, leg de stekker neer en vraag personeel om hem in het stopcontact te 

steken 
• Zet het geluidsvolume dusdanig dat alleen de cliënten van de woning ervan kunnen  

genieten  
• Artiesten kunnen géén gebruik maken van het toilet op de woning 
 
VEEL PLEZIER! 
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Klankschalen 
Aanspreken van gevoel, zonder woorden 
Klankschalen, gong, oceaandrum 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 

Voor speciale wensen en plannen van data kunt u contact opnemen met:  
 
sbrander@klankschalen-gong.nl ; Sietske Brander 06-51075399 
Meer informatie: www.klankschalen-gong.nl  
 

Kosten inclusief reiskosten:   Per optreden (s)  
 Prijs per 

woning (PIN)  

1 optreden  € 140,-    

2 optredens  € 150,-   € 75,- 

3 optredens                € 210,- € 70,- 

4 optredens                 € 240,-               € 60,- 

 

Poppenkast met Fritsie Duikelaar 

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 door bijvoorbeeld de naam te noemen. 
Als je de namen doorgeeft, gebruikt de namen van de cliënten in 
zijn poppenkast. Fritsie Duikelaar heeft veel ervaring met onze 
doelgroep en is al meerdere malen op verschillende locatie van de 
Hartekamp Groep geweest. 
Het optreden duurt 35 minuten. (pinnen is mogelijk) 

Meer informatie: www.duikelaar.nl  

Boeken: fritsie@duikelaar.nl; 06 515 00 292 
 

Kosten inclusief reiskosten:  Per optreden (s)  
 Prijs per 

woning  

1 optreden  € 225,-    

2 optredens  € 400,-    € 200,-  

meerdere optredens  
op één locatie 

  € 150,- 

 

mailto:sbrander@klankschalen-gong.nl
http://www.klankschalen-gong.nl/
http://www.duikelaar.nl/
mailto:fritsie@duikelaar.nl
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Pluus Belevingstheater 
 

Graag brengen we jullie op de hoogte dat 
Pluus Belevingstheater in de 'corona-tijd' niet 
heeft stil gezeten en een corona-proof 
zintuigbelevenis heeft gemaakt. Binnen het 
thema 'Tuin' zijn we aan de slag gegaan met 
materiaal en muziek. De twee spelers van 
Pluus 'fladderen' in de tuin rond in hun mobiele 
kasjes met daar op en in allerlei 
zintuigmateriaal. De spelers nodigen uit tot 
interactie en contact en bewoners kunnen de 
kasjes vrijelijk en nieuwsgierig benaderen 
omdat het doorzichtige plastic beschermd. 
Elkaar toch zien, horen en voelen. Het 
materiaal is dusdanig gemaakt dat het steeds 
kan worden schoongemaakt en wordt met 
handschoenen en aan uitschuifbare stokken 
aangereikt. Op die manier kan ook nog 
worden geroken en geproefd. 

 
Pluus heeft twee 'kasje' waar ze in zitten, ze kunnen dus opsplitsen als groep A met 6 
cliënten op dezelfde tijd gebruik maakt van de tuin als groep B met 6 cliënten (aan jullie de 
beoordeling of de groepen onderling afstand kunnen houden van elkaar mits dat moet). 
 
Zintuigbeleving duurt 30 min per groep. Graag minimaal 2 en maximaal 4 belevenissen op 
een dag. Om alles weer schoon en in orde te maken hebben ze 3 kwartier nodig. Dit is 
zonder eventuele reistijd. Interesse? Neem contact op met vtenv@hartekampgroep.nl 
 
Voor een eerste belevenis vragen we € 150,- elke volgende belevenis op dezelfde dag is 
€75,- (minimaal 2, maximaal 4) 
Reiskosten:  
Haarlem   € 55,- 
Heemstede € 56,50 
Heemskerk € 58,- 
Beverwijk € 57,- 
 
Als medewerkers van Pluus zich niet goed voelen, d.w.z. als er ook maar enige twijfel is dat 
ze verschijnselen hebben die kunnen duiden op Corona dan annuleren ze de beleving (ook 
al zitten we in kasjes). Ze gaan er van uit dat, mochten er twijfels zijn van verschijnselen die 
kunnen duiden op Corona bij cliënten, deze niet deelnemen aan onze belevenis (ook al doen 
ze het maximale om alles weer schoon te maken) 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:vtenv@hartekampgroep.nl
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Buitenconcert Theater de Lachende zon 
 
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 activiteit is 
aangepast op buiten zitten, maximaal  10 
cliënten van dezelfde woning met een zorgvraag 
per voorstelling. 
 
 
 

Kosten inclusief  Per optreden (s)   Prijs per woning  

1 optreden € 180 € 180,- 

2 optredens € 283 € 141,50 

3 optredens € 360 € 120,- 

Vanaf 4 optredens € 437 € 105,- 

 

Muziekkompas/ Muziek met Leo 
  
'Feel-good'-muziekprogramma 
 
Muziekprogramma voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Meezingen met de bekende (kinder-)liedjes 
maar ook liedjes die je nog niet zo vaak hebt gehoord. Er 
kan van alles gebeuren de handpop Theo komt bij je langs 
om naar je te zwaaien. Natuurlijk is Frida de Ezel er weer 
met een mooi ezelliedje, we kunnen dansen, luisteren naar 
de piano en accordeon, meezingen of gewoon: beleven. 
Duur optreden: 30 min.      
Meer  informatie:  www.muziekkompas.nl  
Boeken:  muziekmetleo@hotmail.com;  Leo Bouma 06-30009331 
 

Kosten inclusief reiskosten  Per optreden(s)                  Prijs per woning  

2 optredens € 190,- € 85,- 

3 optredens € 240.- € 80,- 

4 optredens  € 300,- € 75,- 

5 optredens  € 350,- € 70,-  

6 optredens € 390,-  €  65,- 

7 optredens € 420,- € 60,- 

http://www.muziekkompas.nl/
mailto:muziekmetleo@hotmail.com
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Draaiorgel 
Handdraaiorgel in je tuin  

 
Henk van den Heuvel heeft een kleine draaiorgel 
opgeknapt voor optreden buiten in de tuinen! Zo kan 
iedereen genieten van ouderwetse draaiorgelmuziek! 
Het kleine orgel past zelfs  ook in een lift. Duur optreden: 
30 min.  
 
BOEKEN: hf-vd-heuvel@planet.nl ; Henk van den 
Heuvel  06-53258977 
 
Zie ook blz 19 Leuke muziek linkjes 
 
 
 

 

Kosten inclusief reiskosten:  Per optreden (s)  
 Prijs per 

woning  

1 optreden € 150,-      

2 optredens € 150,-    € 75,-   

3 optredens € 200,-    € 67,-   

4 optredens € 250,-   € 62,50 

5 woningen € 300,-    € 60,-   

6 woningen  € 300,-    € 50,-   

 

Zangers 
 
Lars van der Meij 
 

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. 
 

Prijs  inclusief reiskosten   Per optreden (s)  
 Prijs per 

woning  

Exclusief reiskosten 190,00   

 
Lars van der Meij 
Telefoon: 06-11284249 
Email: info@larsvandermeij.com 
 

mailto:hf-vd-heuvel@planet.nl
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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. 
Meer informatie en boeken: 06-53829927 
Reiskosten boven de 25 km van Velsen Noord € 0,60 
 
 

 
 

Prijs  inclusief reiskosten   Per optreden (s)  
 Prijs per 

woning  

OP AANVRAAG    

 
 

 

Wendy Molee  

Zin in een klein feestje? 

Een optreden van  zangeres Wendy Molee is gevuld met 
leuke herkenbare liedjes zowel Nederlandstalig als 
Engelstalig. Tijdens het optreden mag iedereen meezingen, 
niets moet alles mag. Wij zijn in het bezit van eigen 
geluidsapparatuur en alle andere benodigdheden zoals een 
microfoon. Een optreden duurt 60 minuten. 
Meer  informatie:  www.wendymolee.nl ; 06-15000334 
 
Boeken: info@wendymolee.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 

Prijs  inclusief reiskosten   Per optreden (s)  
 Prijs per 

woning  
 125,00   

 
 

http://www.wendymolee.nl/
mailto:info@wendymolee.nl
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Digitale activiteiten 
 
36 inspiratiefilmpjes om snel en makkelijk een activiteit 
met je client te doen 
 
 
 
In deze uitzonderlijke tijd waarin zorg en gezondheid bovenaan staan, willen wij jullie en jullie 
cliënten met een ernstige verstandelijke beperking ondersteunen waar dat maar kan. 
Ontspanning en samen genieten geeft troost, even lucht en lachen en een zinvolle 
tijdsbesteding met elkaar. Theater de Lachende zon heeft een online inspiratiebibliotheek 
https://bit.ly/2BuvtHb opgezet.  
 

Daarin zullen de komende 3 maanden in totaal 36 
inspiratiefilmpjes geplaatst worden. Het gaat om: 

• verwijsliedjes 
• seizoensactiviteiten 
• theater van de zintuigen (bv. scheuren, geuren, 

poppen) 
• muziek 
• belevingsverhalen 

Bekijk de filmpjes zo vaak je wilt samen met je cliënt en laat je inspireren tot een leuke 
activiteit met elkaar. Kom regelmatig terug naar deze website, er komen steeds nieuwe 
filmpjes bij. 

Je kunt de link gebruiken op een vaste computer, een tablet en een mobiele telefoon. Zo kun 
je altijd en heel makkelijk met je cliënt een korte activiteit doen. 

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling deze link te delen met mensen die niet verbonden zijn 
aan De Hartekamp Groep. Natuurlijk mag het wel naar ouders en/ of vrijwilligers die 
verbonden zijn aan onze organisatie. 

Veel plezier ermee, namens het team Vrije Tijd en Vrijwilliger en De Lachende Zon. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/2BuvtHb
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Belevingsfilms gebaseerd op onze voorstelling Spiegel 
https://bit.ly/2Z3hsrN (staat op cliënten iPad) 

 
Misschien heb je al eens een voorstelling van ons gezien, wij maken muzikaal en zintuiglijk 
theater voor mensen met een ernstige verstandelijke, vaak meervoudige, beperking. Het 
gaat daarbij altijd om contact maken met elkaar.  
 
Zet de filmpjes op en ga er samen met je cliënt lekker voor zitten samen. Je kunt de filmpjes 
passief beleven en genieten van de sfeer, de muziek en de beelden. 
 
Maar je kunt er ook samen een heuse beleving van maken. Zie deze filmpjes als een taartje, 
daar kun je heerlijk van genieten in je eentje. Maar met een toef slagroom en een kers 
erbovenop wordt het nog lekkerder. Jij bent die kers! Door samen met een cliënt naar de 
filmpjes te kijken en er wat extra’s aan toe te voegen, wordt het dubbel genieten.  
 
Echte schoonheid zit van binnen  
Handig om klaar te leggen: 2 poppen. 
 
De twee dames (handpoppen) die je ziet zijn nogal verlegen, ze vinden zichzelf niet mooi en 
durven bijna niet in de spiegel te kijken. 
 
Maar echte schoonheid zit van binnen. Kijk naar je cliënt en laat hem of haar merken wat zo 
mooi is aan hem of haar. Mooie oren, mooie ogen, mooie haren, een mooie trui of een mooie 
knuffel. 
 
Kijk met je hart, met je ogen ze je niets. 
 
Neem twee poppen en laat ze naar elkaar kijken. Wat gebeurt er? Speel de emoties en 
spiegel de emoties die je bij je cliënt ziet. 
 
Hangdrums 
Handig om klaar te leggen: bluetooth box 
 
Even lekker genieten van de betoverende klanken van de hangdrums. Een sprookjesachtig 
geluid waar je blij van wordt. Wil je de beleving versterken, pak er dan een bluetooth boxje 
bij, geef dat aan je cliënt of leg het op zijn buik en speel het geluid daar vandaan af. Dan kan 
je cliënt de muziek ook voelen. 
 
Parfum 
Handig op klaar te leggen: papier, parfum, kartonnen doosje, glazen flesje 
 
Een heel rustig filmpje waarin op het eerste gezicht niet zo veel gebeurt. Maar cliënten die 
gefascineerd kunnen raken door kleine eenvoudige handelingen met veel herhaling zullen 
hier zeker van kunnen genieten.  
 
Het gaat hier om ASMR, dat staat voor Autonomous Sensory Meridian Response. Dat is een 
gevoel dat veel mensen krijgen bij het horen van bepaalde geluiden zoals gefluister, gekraak 
of getik. 
 

https://bit.ly/2Z3hsrN
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Je kunt samen naar het filmpje kijken, maar je kunt er ook een papiertje bij pakken om te 
scheuren, een parfumflesjes om geurwolkjes te spuiten en met wat geluid te ruiken en te 
snuiven. Neem een flesje of een kartonnen en tik daar met je nagels op bijvoorbeeld.  
 
Het is de rust en de herhaling die zorgen dat het een fijne en ontspannende activiteit wordt. 
 
Spiegel 
Handig om klaar te leggen: handspiegel:  
 
Neem er een spiegel bij en laat de cliënt eens in de spiegel kijken. Gebeurt dat vaak? Neem 
er de tijd voor.  
 
Wie is dat daar in de spiegel? Je ziet jezelf, we zien elkaar. Speel met de afstanden en de 
invalshoek, zodat het beeld steeds verandert. Pas je bewegingen aan aan het ritme van de 
muziek. Door allebei in de spiegel te kijken kun je contact maken, probeer verschillende 
gezichtsuitdrukkingen uit en spiegel de emoties van je cliënt. 
 
Dit filmpje gaat over contact maken en via een spiegel kan dat veiliger aanvoelen dan elkaar 
direct aankijken.  
 
Smijtpoppen 
Handig om klaar te leggen: knuffels of kussens 
 
En nu lekker actief en lekker los. Verzamel alle knuffels en kussens, als het maar zachte 
voorwerpen zijn. Ga lekker gooien en smijten, of begin wat voorzichtiger en bouw het op als 
dat kan. De muziek zorgt al voor actie genoeg. Probeer een kleine reactie te ontlokken aan 
je cliënt en heb vooral heel veel lol samen. 
 
Spiegel, de film  
Alle losse scènes zijn hier achter elkaar geplakt tot een film van zo’n 25 minuten. Na het 
samen beleven van de losse scènes kun je nu de hele film opzetten. Wanneer je cliënt de 
film gaat herkennen zal het alleen maar leuker worden. 
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Playlists van 60 minuten:  
Kijk en luister op Youtube:  

Disco 1   
https://www.youtube.com/watch?v=CuA2U9iU6lQ&list=PL-

Idx9z6qJC8Bhq2ohfCHjBbBN2SWxAMD  
  

Disco 2  
https://www.youtube.com/watch?v=7zwK5fDUOY4&list=PL-

Idx9z6qJC_OR0AXgxInPLWkvDYGc2i3  
 Disco 3 

https://bit.ly/2ZFEN3j 
 

Alle Voetballiedjes  
https://www.youtube.com/watch?v=Y8I76A8fIYY&list=PL-

Idx9z6qJC8FuO3REtPjkxttES_xPxsd  
  

Rock&Roll  link  
https://www.youtube.com/watch?v=Vy6cMrXH09U  

  
Gemaakt door Tom Ooms, vrijwilliger Harteheem Disco  

Heb je een verzoek voor een playlist, mail naar:  
vtenv@hartekampgroep.nl   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CuA2U9iU6lQ&list=PL-Idx9z6qJC8Bhq2ohfCHjBbBN2SWxAMD
https://www.youtube.com/watch?v=CuA2U9iU6lQ&list=PL-Idx9z6qJC8Bhq2ohfCHjBbBN2SWxAMD
https://www.youtube.com/watch?v=7zwK5fDUOY4&list=PL-Idx9z6qJC_OR0AXgxInPLWkvDYGc2i3
https://www.youtube.com/watch?v=7zwK5fDUOY4&list=PL-Idx9z6qJC_OR0AXgxInPLWkvDYGc2i3
https://bit.ly/2ZFEN3j
https://www.youtube.com/watch?v=Y8I76A8fIYY&list=PL-Idx9z6qJC8FuO3REtPjkxttES_xPxsd
https://www.youtube.com/watch?v=Y8I76A8fIYY&list=PL-Idx9z6qJC8FuO3REtPjkxttES_xPxsd
https://www.youtube.com/watch?v=Vy6cMrXH09U
mailto:vtenv@hartekampgroep.nl
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Leuke muziek linkjes 
 
Draaiorgel 
https://youtu.be/zqSsQBpaxUo Rondje Draaiorgel Museum 
https://youtu.be/D3M7F_9D0_Y Kunkles Orgel 
https://youtu.be/4AN8WPBL2PI De Blauwe 
 

Wendy Molee 

https://youtu.be/ephSHVlCEEM  

https://youtu.be/EyhK1SsRIxU 

 

Drumband Blij met Muziek (ook cliënten van de Hartekamp Groep nemen deel) 

https://youtu.be/ws1Ni6Y8_cU 

https://youtu.be/171gL4aPAFo 

 

Dirk Scheele 

https://youtu.be/8_CqUvkr2Ew 

https://youtu.be/jn_KKIU6LO4 

https://youtu.be/AEFLHkUAOI8 

https://youtu.be/jumwY3P3MU8 
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