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Open (Monumenten)dag 10 september 

We doen weer mee met de Open Monumentendag! Vanaf 11.00 uur is het fraaie 
landhuis op landgoed Hartekamp in Heemstede open voor publiek. Bekijk de  
Spiegelzaal en de Gouden Zaal waar ooit ook Keizer Wilhelm II en Linnaeus 
hebben rondgelopen.  Maak daarna een wandeling door het prachtige park. 
Maar dit jaar is er meer! Voor het eerst houden we een open dag. Dit is er te 
doen: 

- De dagbestedingen op het terrein openen hun deuren. Tussen 11.00 uur en 
13.00 uur is het mogelijk om kennis te maken met begeleiders en cliënten en 
zie je hoe we samen werken aan een goede dag.  

- Mensen die interesse hebben in werken in de zorg kunnen speeddaten met 
onze recruiters. Ook zonder zorgdiploma kun je met hen de mogelijkheden 
bespreken. 

- Er is een gezellige markt waar cliënten van verschillende dagbestedingen 
hun zelfgemaakte artikelen verkopen. 

- De boerderij opent een ‘knuffelweide’ en er is zelf verbouwde groente en 
fruit te koop. 

- De brandweer is er met twee wagens voor demonstraties en geeft tips voor 
preventie.  

- Maak kennis met onze vrijwilligers. Ze leggen graag uit hoe mooi het is om 
vrijwilliger te zijn bij de Hartekamp Groep. 

- Er is muziek van DJ Pieter 
- Ervaringsdeskundigen vertellen je hoe het is om met een verstandelijke 

beperking te leven 
 
We laten tijdens Open Monumentendag naast het fraaie landhuis en haar 
geschiedenis graag zien hoe mooi en uitdagend de zorg voor mensen met een 
verstandelijke beperking is.  
 
Je bent van harte uitgenodigd om te komen kijken. Laat je het even weten als je 
komt? 
 
Open (Monumenten)dag 
10 september 2022 
Herenweg 5, Heemstede 
11.00 uur tot 16.00 uur 
Dagbestedingslocaties zijn van 11.00 uur tot 13.00 open 
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Noot voor de redactie: 
 
De Hartekamp Groep 
De Hartekamp Groep ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking bij 
het realiseren van hun wensen op het gebied van wonen, werken, leren, 
ondersteuning en vrijetijdsbesteding. We doen dit met een fantastisch team van 
ervaren professionals en geweldige vrijwilligers. We bieden een palet aan 
dienstverlening voor verschillende doelgroepen op diverse locaties. Denk aan 
dagbesteding, ambulante ondersteuning thuis, crisis- en observatieopvang, 
begeleid of beschermd wonen of wonen met medische zorg, kinderdagcentra en 
behandeldiensten.  
  
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de afdeling 
communicatie van de Hartekamp Groep. Remco van der Kruis tel. 06 – 15443651 of 
via communicatie@hartekampgroep.nl. 
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