Nieuwsbrief juni 2022

Beste cliënten, familie, vertegenwoordigers, vrijwilligers en medewerkers,
Met deze nieuwsbrief houden we je maandelijks op de hoogte van
ontwikkelingen binnen de Hartekamp Groep, delen we informatie en doen we
verslag van activiteiten.
Kijkend naar wat wél kan, en respectvol omgaan met wat niet kan. Wil je meer
weten over een van de onderwerpen of wil je iets met ons delen? Mail dan naar
communicatie@ hartekampgroep.nl.
bre ak

Stand van zaken Medische dienst
De werving van artsen VG (artsen voor Verstandelijk Gehandicapten) is nog
steeds in volle gang. Dit heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd
waarop we hadden gehoopt. Tegelijkertijd is er hard gewerkt aan het versterken
van het medische team en de huisartsenzorg binnen de Hartekamp Groep.
Er is een specialist ouderengeneeskunde begonnen voor één dag in de week. Zij
werkt zowel op locatie de Hartekamp als op locatie Harteheem. Dit is afhankelijk
van waar de consult-aanvragen die dag zijn. Eind juni begint er een Arts VG die
op de locaties gaat werken en ervaring heeft met complexere zorgvragen. Zij
komt voor één dag in de maand en gaat de complexe consultaanvragen doen.
Daarnaast hebben we een huisarts aangenomen voor locatie Harteheem, voor
voorlopig 1 dag in de week. En er komt een basisarts die de huisartsenzorg gaat
ondersteunen onder supervisie van de huisarts. Zij werkt tot 1 september 3,5 dag
op locatie de Hartekamp in Heemstede.
We zijn blij met deze positieve ontwikkelingen en bouwen verder aan de
organisatie van de Medische dienst.
bre ak
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Verbinding op locatie Hartekamp
Blog van Desiree Sollewijn Gelpke,
bestuurder Hartekamp Groep:
"Locatie de Hartekamp in Heemstede
is een prachtig landgoed waar
gewoond en gewerkt wordt. Maar er
kan meer! We willen graag verder
ontwikkelen tot een community.

Een soort buurtschap waar cliënten, medewerkers, verwanten, het netwerk en
de omgeving met elkaar samen zijn, samen werken en samen leven. Elkaar
kennen, iets willen doen met en voor elkaar. Wij meer van binnen naar buiten en
de omgeving meer van buiten naar binnen. We hebben met veel betrokkenen
visiewandelingen gemaakt over het terrein. En elke deelnemer had goede
ideeën en was geïnspireerd om na te denken over de toekomst van het terrein.
Inmiddels is er een mooie visie uitgewerkt en zetten we de laatste 'puntjes op de
i' voordat we deze breed gaan delen. En wat nou zo leuk is, we zijn al een beetje
bezig onderdelen van de visie in de praktijk te brengen.
Lees meer
bre ak

Hart voor Nova geopend!
Afgelopen dinsdag, 7 juni, is onder
grote belangstelling Hart voor Nova
officieel geopend. Hart voor Nova is
een samenwerking tussen
Hartekamp Groep en het Nova
College. Op de campus van het Nova
aan de Zijlweg in Haarlem hebben
cliënten een geweldige werkplek.
Zij helpen met allerhande facilitaire klussen en delen hun ervaringen met de
zorgstudenten. Ze draaien mee met praktijklessen als koken en sport en spelen
patiënt in zorglessen. Een geweldig voorbeeld van meewerken in de
maatschappij en er bij horen.
De opening werd verricht door Jeroen Walstra (Hart voor Nova), Andreas
Trauernicht (Manager Dagbesteding) en Wouter van Kesteren
(opleidingsmanager NOVA). Met zijn drieën drukten ze op een grote rode knop
en opende zo Hart voor Nova.
bre ak
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Zomerfeesten
De voorbereidingen voor de
zomerfeesten zijn in volle gang!
•

•

Op 29 juni is het Zomerfeest
van 11.00 – 15.30 uur op locatie
Hartekamp.
Op 30 juni is het Zomerfeest
van 11.00 – 15.30 uur op locatie
Harteheem.

De aanmeldingen voor cliënten en
begeleiders zijn vrijwel compleet. Het
belooft gezellig druk te worden. Ook
komen er veel familieleden en
vrijwilligers.
De verwanten en de vrijwilligers die
zich hebben aangemeld ontvangen
nog informatie over verloop van de
dag.
Veel dank voor de gulle sponsoring/ bijdrage van Fonds Hartewensen, Chris
Hardendood Witgoed en Newasco. Fonds Hartewensen sponsort de
voorstellingen van de Klankreiziger en het treintje op beide zomerfeesten. Chris
Hardendood stelt kosteloos koelkasten beschikbaar en door de bijdrage van
Newasco kunnen wij nog mooier de terreinen feestelijk versieren. Mede dankzij
jullie kunnen wij uitkijken naar mooie zomerfeesten!
bre ak

Tijd vertragen
Begeleider Bart Schell werkt op dagbesteding Vossenlaan in Heemstede en is
een van de collega's die meeschrijft in het verhalenteam toekomstplan Erop Uit.
Hij schreef onderstaande prachtige tekst die past in route 2 (complexe zorg):
Praatje maken, even lachen, overdragen
Stoel klaarzetten, spullen pakken, sleutel vragen
Cliënt halen, naar de klok kijken, tijd vertragen
In de ogen kijken, ogen sluiten, aandacht vragen
Aandacht geven, vertrouwen geven, geborgenheid geven
Van binnen naar buiten en weer terug
Jas uit doen, schoenen uit doen, dienblad pakken
Op de bank zitten, koffie drinken, muziek aan?
Samen luisteren, koffie drinken, moet ik gaan?
Handjeklap, koffie drinken, rustig aan
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Koffie op, samen luisteren, even lachen
Kastje dicht, handen schudden, ik moet gaan
Van buiten naar binnen en weer terug
bre ak

Zelfstandig op pad met de
reiskaart
Cliënten maken gebruik van de
diensten van Noot Personenvervoer
om naar hun werk of dagbesteding
te gaan. In sommige gevallen is dit
een soort vanzelfsprekendheid
geworden waardoor de cliënten
toch afhankelijk zijn.
Om hen alternatieve vervoermethoden aan te reiken en daarmee hun
zelfstandigheid te vergroten, hebben we voor cliënten die zelf (of met een beetje
hulp) kunnen reizen een interactieve reiskaart ontwikkeld.
In de reiskaart vind je alternatieve vervoersmogelijkheden. Wanneer er meer
informatie over een van de vervoermethodes beschikbaar is, kun je op het
betreffende blokje klikken. Per vervoermiddel staat wat de cliënt kan
doen/vragen om hiervoor in aanmerking te komen.
Bekijk hier de interactieve reiskaart met de mogelijkheden en de verschillende
ondersteuningsmogelijkheden (zelf doen of hulp nodig).
bre ak

Juli en augustus, zomersoos en café-avonden in plaats van clubs!
Vanaf half juli tot en met augustus zijn er geen clubs van Vrije Tijd en Vrijwilligers
in Heemstede, Haarlem en Heemskerk omdat veel mensen dan op vakantie zijn.
Omdat we het belangrijk vinden dat er toch tenminste 1 activiteit per week is
waar cliënten heen kunnen gaan, zijn er zomersoos avonden in Heemstede en
zomeravond café-avonden in Heemskerk. Deze zijn op woensdagavond in de
Orangerie en de Cirkel.
Er is een gevarieerd aanbod, de ene woensdagavond een optreden, de andere
woensdagavond een spelletjesavond en nog veel meer leuke activiteiten.
Kijk op de agenda op de website voor de data en de inhoud van deze avonden
en wat er nog meer is gepland dit jaar.
Heb je vragen over het aanbod, mail dan naar vtenv@ hartekampgroep.nl
bre ak

De zomerfeesten mogen/ kunnen
weer!!
Eindelijk na twee jaar geen feest, nu feest op 29 juni op de locatie Hartekamp en
30 juni op de locatie Harteheem. Met een vol programma van 11.00 uur tot 15.30
uur.
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Een programma waar iedereen wel iets vindt dat bij haar/hem past. En natuurlijk
het eetplein met heel veel lekkers. De organisatie van de feesten ligt bij de
werkgroep zomerfeesten. Om hen wat te ontlasten zou het fijn zijn als verwanten
kunnen bijspringen om hand en span diensten te verlenen. De CVR hoopt dat in
2023 de naasten (nog) eerder betrokken kunnen worden, zodat het een feest
voor en door iedereen kan worden. De CVR wenst alle feestvierders; cliënten,
medewerkers, vrijwilligers en verwanten een fijn zomerfeest toe!!
Vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
bre ak

Wat is jouw droom?
Deze zomer gaan we er samen een mooi feest van maken.
De eerste buurtfeestjes zijn al geweest, groepen gaan gezellig samen een dagje
uit en 29 en 30 juni staan de zomerfeesten op de agenda.
Kleine en grote wensen die 1 ding gemeen hebben: Samen meer plezier maken!
Daar draagt Fonds Hartewensen graag aan bij.
Heb jij ook een echte hartewens of een droom waar jouw groep een grote
glimlach van krijgt?
Meld hem bij ons en wij gaan zorgen dat we hier fondsen voor werven.
Wie weet wordt jouw droom ineens werkelijkheid!
bre ak

Werkcafé Zadelmakerstraat
Hoi allemaal!
Wij, van het Werkcafé, verzorgen sinds februari 2021 met veel plezier de lunch
voor het kantoorpersoneel aan de Zadelmakerstraat. Ook zorgen wij er voor dat
alle vaat schoon wordt en doen wij andere facilitaire klusjes in het pand. Petra,
één van onze werknemers, heeft het heel erg naar haar zin bij ons. Ze heeft
speciaal voor jullie een leuk stukje geschreven, veel leesplezier!
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Beste mensen,
Ik ben Petra Cassee, ik ben 56 jaar
oud en werk bij het Werkcafé.
Sinds vorig jaar werk ik bij het
Werkcafé, op de Zadelmakerstraat,
op 7 juni ben ik precies een jaar bij
het Werkcafé. Ik werk er 3 dagen in
de week en heb het heel erg naar
mijn zin.
Ik doe de volgende taken bij het
Werkcafé:
- Receptie, mensen helpen, bellen
- Kassa
- Soepgroente snijden
- Zakjes snoep afwegen
- Vuile kopjes ophalen
- Rondje met de bestellijst
- post sorteren
- lamineren (als iemand een
lamineer klusje heeft, laat maar
weten bij het Werkcafé!)
Ik doe dus een hoop verschillende taken, ik ben erg blij dat ik hier mag werken. Ik
werk samen met de begeleiders Judith en Sanne en met mijn gezellige
collega’s!
Thuis lees ik graag de boeken van Baantjer, maak ik knuffeltjes van vilt en maak
ik sleutelhangers van pixel. Op het werk kan ik dit soms ook doen als ik het heel
druk heb gehad. Ik vind het fijn dat ik soms wat rustiger aan kan doen.
Veel groetjes Petra Cassee en mijn parkiet Sammetje
Lijkt het Werkcafé jou ook een leuke plek om te werken, voor jou of een verwant?
Neem dan contact op met Judith of Sanne (023-5101499/
werkcafe@ hartekampgroep.nl)
bre ak

werkenbijdehartekampgroep.nl
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Contact
hartekampgroep.nl | info@ hartekampgroep.nl
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