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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, maar waarin de cliënt centraal staat. De muziek, de kleuren 
en de fraaie poppen vormen het gereedschap voor een halfuur totaal iets anders 
dan de dagelijkse beslommeringen.  
 
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. Theater de Muzen werkt binnen de 1,5 meter. 
 
 

Prijzen inclusief 
reiskosten 

Per optreden  
 Prijs per 
woning  

1 optreden   € 145,00   € 145,00  
 
Reiskosten €0,45/km = vanaf Tiel €90,-. Bij meerdere woningen op één dag 
verdelen we de reiskosten evenredig over alle woningen. 
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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 

 

 
 
 
 
 
 

Prijzen exclusief 
reiskosten: 

Per optreden 
(s) 

 Prijs per 
woning  

1 optreden  € 150,-   
2 optredens € 225,-  € 112,50  
3 optredens € 300,-  €   100,-  
4 optredens € 375,- € 93,75 
Reiskosten 1 tot 3 
optredens: 

  

Haarlem € 55,-  

Heemstede € 56,50  

Heemskerk € 58,-  
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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 liedjesprogramma, ieder concert is anders. 
Vooral geschikt voor mensen met een intensieve zorgvraag. Om optimaal te 
kunnen genieten kunnen er maximaal 10 cliënten een concert bijwonen. 
 
Tuinconcert of huiskamer 
Een concert van 3 kwartier met individuele aandacht voor iedereen. Elco neemt 
verschillende instrumenten mee om zo aan te kunnen sluiten bij ieders persoonlijke 
sfeer. Eigen gemaakte soundscapes vormen de basis voor muziek waarin iedereen 
zichzelf kan zijn. Muziek laat je dromen, genieten, neemt je mee en geeft je kracht. 
Een muzikale reis die ieder naar zijn eigen bestemming brengt. 
 

  
 
Muziek van de Lachende Zon is ook te beluisteren op Spotify 
 

Kosten exclusief km 
vergoeding 

Per optreden (s)   Prijs per woning  

Minimaal 3 optredens € 450 € 150 

Of meer  € 150 

0,25 cent per km 
140 km Heemskerk 
130 km Heemstede 

 

Meer informatie: www.delachendezon.nl 

https://hartekampgroep.iprova.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=41e7f215-a56c-4657-a4c5-3a3dbcd2c0b3
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.delachendezon.nl&data=02%7C01%7Cg.d.kort%40hartekampgroep.nl%7Ce5a29a9a287f4589408c08d6328d9143%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C636751980951752582&sdata=2Q9RDZHqZJ9UurC2iv%2Fb%2FuL1Sj0VqyYbI2h6Bydd89Y%3D&reserved=0
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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 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. 

 

 

 

 

Kosten inclusief 
reiskosten: 

 Per optreden 
(s)  

 Prijs per 
woning  

1 optreden  € 225,-    
2 optredens  € 400,-    € 200,-  
meerdere optredens  
op één locatie 

  € 150,- 

Pinnen is mogelijk! 
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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 is geen voorstelling, er zijn veel individuele 
spelmomenten. Het is fijn als de cliënten gewoon lekker 
op hun eigen plekje(s) zitten. 
 
Heb je nog speciale wensen neem dan contact op! 
 
Meer informatie:  http://www.passieflor-clowning.nl  
 
 
 
 
 

Kosten inclusief reiskosten:  Per optreden (s)  
 Prijs per 
Woning/ 

Huiskamer  

1 optreden (30 min.) € 170,-   

2 optredens (60 min.) € 220,-  € 110,-  

3 optredens (90 min.) € 261,-  € 87,-  

4 optredens (120 min.) € 296,-  € 74,- 

5 optredens (150 min.) € 325,- € 65,- 

6 optredens  (180 min.) € 348,- € 58,- 

 
 

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 gebeurende handpop Theo komt bij je langs om je misschien 
wel een hand te geven. 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  
 
 
 
 

Kosten inclusief 
reiskosten 
per  minimaal 4 
optredens: 

Per 
optreden(s)                 

 Prijs 
per 

woning  

alle locaties   
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/
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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 . 
Zo kan iedereen genieten van ouderwetse 
draaiorgelmuziek! 
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 optreden: 30 min.
  

 

 

 
 

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,-   
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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, sfeer licht en 
aromatische geuren maken deel uit van het optreden Het optreden duurt 45 
minuten.  

Sint en Kerst met De Klankreiziger! 

De meest knusse dagen van het jaar komen er weer aan en daar hoort natuurlijk 
fijne muziek bij. In de December maand verzorgt De Klankreiziger Sinterklaas en 
Kerst huiskamerconcerten. 

 

Meer  informatie:  www.klankreiziger.nl  
 
 

Prijzen exclusief 
reiskosten: 

 Per optreden 
(s)  

 Prijs per 
woning  

1 optreden 45 minuten € 121,90   
2 optredens € 222,60  € 111,30 
3 optredens  € 318,-   € 106,-  
4 optredens € 400,80 € 100,20 
5 optredens  € 477,-  € 95,40 
6 optredens € 540,60 € 90,10 
   

Reiskosten.  € 0,19 /km    

Alle locaties  € 50,-   

 

 

 

http://www.klankreiziger.nl/
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Rudolf  
Een optreden vol verrassingen. 

Een belevingsprogramma met muziek en 
verrassingselementen voor in de huiskamer.  
Muziekinstrumentjes, speeldoosjes, hoeden, 
tasjes met inhoud, rainsticks, vogeltjes, alles 
neemt Rudolf mee.  
Persoonlijke aandacht en gezelligheid staan 
voorop.  
Aansluiten bij wensen: lekker luisteren en/of 
meezingen.  
Voor allerlei doelgroepen, ook bij gedragsproblematiek. Rudolf weet altijd rust en 
verbinding te creëren. 
Volop genieten van mooie gitaarmuziek, vrolijke herkenbare liederen en heel veel 
pophits uit 60/70'er jaren en later. Ook rond de kerst brengt Rudolf een 
huiskamerconcert met meezingliedjes, gitaarmuziek, luisterliederen en 
belevingselementen. 
Het optreden duurt 50 minuten, maar kan ook middag vullend. 
Ook in te huren bij feest/familiedagen á 2 uur. 
 
Meer  informatie:  www.rudolfgoedhart.nl  
 
 

Kosten inclusief 
reiskosten: 

 Per optreden 
(s)  

 Prijs per 
woning  

feest/familiedag (2 uur)   € 300,- 
2 optredens   € 150,- 
3 optredens   € 125,- 
Vanaf 4 optredens  € 112,50 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.rudolfgoedhart.nl/
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Wendy Molee  
Zin in een klein feestje? 

 

Wendy zingt de sterren van de hemel, Sas 
draait van alles en nog wat. Het repertoire 
bestaat uit oude en nieuwe Hollandse hits, 
maar ook de hits uit anderen landen komen 
voorbij. Diversen stijlen zoals: Country, Jazz, 
Rock and Roll, Blues, Disco, Hollandse 
meezingers etc. kortom voor ieder wat wils.  

In de pauze valt het niet stil, DJ Sas draait gezellige muziek en verzoekjes zijn zeker 
welkom. 
Je kunt ook een ‘snoerloos’ optreden boeken, dus buiten is geen probleem!  

 
*Andere tijden en mogelijkheden in overleg. 
 
Dj Sas is ook apart te boeken, zij laat je de jaren’60’s, ’70’s, ’80’s en ’90’s opnieuw 
beleven. Of een Hollandse avond, Latin, dansmiddagen/avonden alles is 
bespreekbaar 
 
Wendy en Saskia zijn ook te boeken tijdens de feestdagen, ze zingen dan 
Sinterklaas liedjes en Kerstnummers en komen geheel in stijl!  
 
www.wendymolee.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kosten inclusief reiskosten: Per optreden (s) 
 Prijs per 
woning  

1 optreden 45 min € 175,-  

1 optreden 60 min € 195 ,-  

*Minimaal 3 optredens x 20 min (geclusterde 
woningen/ lokalen) 

€ 225,- 75,- 

*Minimaal 2 optredens x 30 min 
(geclusterde woningen/ lokalen) 

€ 250,- 125,- 

http://www.wendymolee.nl/
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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 wil vanzelf 
meedeinen of dansen.  
Optreden duurt 30 min.  
Beschikbaar in de maanden Oktober tot en met Maart. 
 
 
 
 
 
 
 

Kosten inclusief 
reiskosten 
Contant voldoen: 

 Per optreden (s)  
 Prijs per 
woning  

1 of meer    € 7,50 
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Plaatjes draaierij 
 
De Plaatjesdraaierij verzorgt gezellige muziekmiddagen of 
avonden op locatie. Door jarenlange ervaring weten we 
wat muziek en beweging kan doen voor de mens.  
Lekker ‘swingen’ op muziek, meezingen, samen 
herinneringen ophalen of gewoon kijken, luisteren en 
genieten van de sfeer; dat is wat wij u kunnen bieden. Een 
muzikale middag of avond vol herinneringen. De muziek zal 
dan ook zo veel als mogelijk van grammofoonplaat 
gedraaid worden.  
We laten ook oude muziek-en filmclips zien. Denk aan Toppop, Op Volle Toeren, 
cabaret fragmenten, TV shows, etc. 
Je kunt zelf door de kratten met grammofoonplaten snuffelen en uitzoeken wat je 
wil horen en zien. Natuurlijk draaien we ook verzoekjes. Heb je zelf nog leuke platen 
of cd's? Ook dat is mogelijk, we draaien ze graag voor je!  
Alle muziekgenres kunnen de revue passeren: Nederlandse meezingers, country, 
rock & roll, klassiek, jazz, soul, popmuziek van de jaren 40 tot het heden, noem maar 
op. Van alle leeftijden, voor alle leeftijden!  
Kortom: een feest der herkenning! 
Er bestaat de mogelijkheid om een optreden een thema mee te geven. 
Voorbeelden die wij al hebben gebruikt: bloemen, zomer, kerst, herinneringen, 
vakantie. We passen dan de muziek en beelden aan op het thema. 
Apparatuur nemen we mee, als de locatie beschikt over een groot tv scherm of 
beamer maken we daar graag gebruik van. 
 
De lengte van een optreden kan variëren van 30 minuten tot maximaal 2,5 uur.   
 
N.B.  Optredens passen niet in de huiskamer maar wel in een centrale ruimte voor 
een grotere groep 
 
 
Meer informatie op onze facebookpagina: www.facebook.nl/ plaatjesdraaierij. 
 

Kosten inclusief 
reiskosten: 

 Per optreden 
(s)  

 Prijs 
per 

woning  
1 optreden € 185,- nvt 
2 optredens € 300,- nvt  

 
Reiskosten: meer dan 25 km van Velsen Noord € 0,60 per kilometer. 

http://www.facebook.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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prijs  inclusief reiskosten  
 Per optreden 

(s)  
 Prijs per 
woning  

Op aanvraag    
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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. 
 

Prijs  inclusief 
reiskosten  

 Per optreden (s) van 1 uur 

 € 195,- inclusief BTW  
Meerdere woningen  Op aanvraag mogelijk  

 
 
 
Lars van der Meij 
https://www.zangerlars.nl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hartekampgroep.iprova.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=91d6d99d-1c3c-407a-907f-feb7e2740f6f
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Jurre 
‘Terug in de tijd’, is een muzikale reis speciaal waarin Jurre van der Linden de 
bewoners mee terug neemt naar vroeger door oude herkenbare Nederlands- en 
Engelstalige liedjes te zingen en zichzelf daarbij te begeleiden op gitaar of piano. 
Bijvoorbeeld liedjes als het ‘Land van Maas en Waal’ van Boudewijn de Groot, 
‘Het kleine Café aan de Haven’ van Vader Abraham, ‘My Way’ van Frank Sinatra, 
’Bye Bye Love’ van de Everly Brothers en ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld zijn een 
kleine greep uit het repertoire. Persoonlijke tijd en oprechte aandacht voor de 
bewoners staat centraal bij het vertolken en samen zingen van de liedjes 

 

 
 

Minimaal 3 optredens binnen 1 locatie: 
Olympiaweg, Richard Holkade, locatie 
Heemskerk of Hartekamp Heemstede. 

€ 65,40 per optreden van 25 minuten 

Eén optreden van 60 minuten voor 1 
locatie, gekoppeld aan andere 
optredens binnen de Hartekamp op 
één dag 

€ 131,- per woning  
 

Los optreden voor 1 woning 1, 5 uur € 218,- per woning 
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Overige activiteiten 
 

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 ;  

 
Kosten inclusief 
reiskosten 
op basis minimaal 4 
ritten: 

 Per rit(ten)  
 Prijs per 
woning  

Haarlem/Heemstede:    
2 x 60 minuten € 400,- € 200.- 
3 x 60 minuten € 475,- € 158,33 

 Beverwijk/ Heemskerk/ Hillegom:  
2 x 60 minuten € 450,- € 225,-- 
3 x 60 minuten € 525,- € 175,- 
Bennebroek   
2 x 60 minuten € 425 - € 212,50 
3 x 60 minuten € 500,- € 167,- 

 
 

http://www.stalhouderijvosse.nl/
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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 waarmee wij 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  
 

 
Kosten inclusief reiskosten: 

 Per optreden (s)   Prijs per woning  

1 optreden van 45 minuten in 
Haarlem en Heemstede  

 € 75,-  € 75,-- 

Niet te boeken in de IJmond 
 

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.  
Er kan onderweg uitgestapt worden (dan wel eigen personeel of vrijwilliger mee) . 

 
 

 
Prijzen inclusief: Per rit 

 Prijs per 
woning  

Per rit   € 40,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


