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Ben je creatief en houd je van muziek? Dan zoeken we jou! 
 
Ben jij een creatieve muziekliefhebber, vind jij het heerlijk om te kleuren, te knippen 
te plakken en heb je creatieve ideeën? Of vind jij het gezellig om verzoekplaatjes te 
draaien voor de deelnemers? Dan zoeken we jou! 
Heb je tijd op woensdagavond tussen 18.30 en 20.30 uur? Word dan vrijwilliger bij de 
gezellige woensdagavondclub in Heemstede.  
Op woensdagavond kletsen we bij in de Orangerie tijdens een creatieve activiteit 
of luisteren we naar ‘verzoekplaatjes’. Het clubje bestaat uit circa 20 deelnemers 
die op het Hartekamp terrein wonen. De club wordt begeleid door een aantal 
vrijwilligers, die jou met open armen ontvangen. 
Is 1 x in de week te veel, maar wil je wel iets voor ons betekenen? Minder vaak is 
uiteraard ook bespreekbaar.  
Een keertje vrijblijvend meedraaien kan altijd om te zien of het iets voor je is! 
 
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.  
 
Wij vragen 
Beschikbaar op woensdagavond van 18.30 - 20.30 uur 
De activiteit is van 19.00 - 20.00 uur, na afloop drinken de vrijwilligers even een 
drankje. 
 
Wij bieden  
Een ontzettend leuke en leerzame plek . Veel afwisseling van de werkzaamheden. 
Vergoeding van reis- en onkosten en scholingsmogelijkheden  
 
Meer informatie &  aanmelden  
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Annemieke Baauw of Wilma 
Onderwater. Zij zijn te bereiken per mail op vtenv@hartekampgroep.nl en per 
telefoon op 06 - 5088 5651 / 06 – 4622 7182. Of vul het contactformulier in. 
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