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Houd je ook van de Heemskerkse duinen? Fiets met ons mee!   
 
Op zaterdagmiddag van 13.30 - 15.30 uur fietsen wij met mensen met een 
verstandelijke beperking op elektrische tandems door het prachtige duingebied 
van Heemskerk.  De fietsclub bestaat uit 5 deelnemers en uit 8 vrijwilligers.   
De deelnemers hebben allemaal begeleiding nodig van een vrijwilliger.  
 

Het is traditie om onderweg met z’n allen gezellig koffie te drinken bij de Patatoloog. 
En één keer per jaar gaan we een dagje uit  
 

Heb jij tijd om 1x per 4 weken te fietsen? Dan zijn we op zoek naar jou!  
 

In overleg met de vrijwilligers wordt het fietsrooster gemaakt.  
Het is flexibel, je bepaalt zelf wanneer je fietst.  
Wil je een keer meedraaien om te kijken of het jou leuk lijkt, geen probleem!  
Reageer dan op deze vacature.  
• Locatie: Heemskerk   
• Deze functie is maandelijks   
• Aantal uren: 2 uur per keer 
 

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. 

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

