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Wandelen bij de Snoezel- en speelsoos  
Wie wil met ons wandelen of meerijden op de bus?  
 
De snoezel- en speelsoos is een club voor mensen met een ernstige verstandelijke 
beperking. De deelnemers verblijven in de sportzaal waar allerlei spelmateriaal 
staat, we kunnen lekker relaxen op het luchtkussen, een spelletje doen, luisteren 
naar muziek of vermaken ons in de ballenbak. Ook gaan we tijdens dit uur met een 
aantal deelnemers wandelen in de omgeving. En we rijden met een bus een mooie 
tocht naar bijvoorbeeld IJmuiden.  
Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers voor in de zaal, of om te wandelen of als 
begeleider op de bus. Je mag kiezen wat jij leuk vindt om te doen.  
Je komt te werken in een gemengd team van leuke, lieve en enthousiaste 
vrijwilligers die je met open armen ontvangen. Met de vrijwilligers drinken we 
vooraf altijd een kopje koffie/thee en na afloop een drankje in de foyer.  
 
Werktijden:  
Dinsdag 14.30 – 16.00 uur Sportzaal Harteheem  
Plaats:  
Harteheem in Heemskerk  
 
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 lef zijn onze 
kernwaarden. Vrijwilligers zijn heel hard nodig om meedoen mogelijk te maken. 
 
Wat bieden wij?  
Bij de Hartekamp Groep kost vrijwilligerswerk je niets; de reis- en onkosten voor en 
tijdens het vrijwilligerswerk worden vergoed. 
Als vrijwilliger krijg je achtergrondinformatie over mensen met een verstandelijke 
beperking en specifiek over degene(n) die je gaat begeleiden. 
Uiteraard zorgen wij er voor dat een gespecialiseerde en deskundige medewerker 
je goed begeleidt en inwerkt. Je bent als vrijwilliger verzekerd tijdens je werk bij de 
Hartekamp Groep.  
 
Interesse of meer informatie?  
Neem contact op met Dorothée Stoop, Manon Prins of met Thessa Schipper - van 
de Wiel, Team Vrije Tijd en Vrijwilligers regio IJmond.  
Mobiel: 06 - 113 408 88 /06 – 525 453 47/ 06 – 520 169 25 
E-mail: vtenv@hartekampgroep.nl. Of vul het contactformulier in. 
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