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Hartekamp Groep nieuws oktober 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  

 

  

Verhuizing Harteduin en De 
Ruyterlaan 

Lange tijd is gewerkt aan twee 
nieuwe locaties van de Hartekamp 
Groep in Zandvoort en Bennebroek. 
Deze en volgende week vindt de 
grootscheepse verhuizing plaats van 
85 cliënten en hun begeleiders.  

 

Vanuit negen bestaande locaties vertrekken zij naar Harteduin in Zandvoort en 
de Ruyterlaan in Bennebroek. Leidend principe bij de ontwikkeling van beide 
woonplekken was om cliënten een zo zelfstandig mogelijke woonomgeving te 
bieden die aansluit op de huidige wensen van bijvoorbeeld comfort, 
technologische ontwikkelingen en duurzaamheid. Op  de locaties hebben alle 
cliënten hun eigen voorzieningen. Ook zijn beide gasloos en nagenoeg 
energieneutraal. 
We wensen cliënten en teams Harteduin en De Ruyterlaan veel succes en 
woonplezier! 

bre ak  

mailto:communicatie@hartekampgroep.nl
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Betrekken netwerk: wie wil 
meedenken?  

 

Route 1 in het toekomstplan Erop Uit is 
het bundelen van krachten met het 
netwerk en de samenleving. Daar zijn 
we goed mee op weg, en er kan nog 
veel meer! 
Wie wil hierover meedenken/ 
meepraten/ meedoen? Neem dan 
contact op met 
k.v.emmerik@hartekampgroep.nl. 

 

  

bre ak  

Stand van zaken 
coronavaccinaties  

Graag brengen wij jullie op de hoogte van de stand van zaken van de 
coronavaccinaties binnen onze organisatie. 
 
Na het (late) groene licht van het RIVM hebben wij, zoals we verplicht zijn, 
toestemming gevraagd aan vertegenwoordigers om de cliënten die bij de 
Hartekamp Groep wonen te kunnen vaccineren. Corona speelde op dat 
moment een minder grote rol en dat hebben we gezien in de hoeveelheid 
reacties. Van meer dan 100 cliënten is nog niet bekend of er toestemming wordt 
gegeven. Dit moeten we weten omdat we op basis daarvan de vaccins 
bestellen en de vaccinatiemomenten organiseren. De secretariaten gaan 
volgende week de vertegenwoordigers die niet gereageerd hebben telefonisch 
benaderen.  
 
De planning is om in de week van 31 oktober de cliënten te vaccineren van 
woningen in de wijk met een eigen huisarts. Cliënten met een huisarts van de 
Hartekamp Groep krijgen de coronavaccinatie gecombineerd met de 
griepvaccinatie vanaf 10 november.  
  
Vaccinatie bij GGD 
Inmiddels is de najaarsgolf begonnen en willen sommige cliënten en 
vertegenwoordigers niet wachten op de vaccinatie via de Hartekamp Groep. Zij 
vragen ons of ze met de cliënt ook naar de GGD kunnen gaan. Dat kan natuurlijk. 
Je volgt dan dezelfde route die voor iedereen geldt die zich bij de GGD laat 
vaccineren. Voor ons is het belangrijk te weten wie bij de GGD gevaccineerd 
wordt, zodat we het in het medisch dossier kunnen zetten. Dit kan door een mail 
te sturen naar corona@hartekampgroep.nl. In de mail graag de naam en 
geboortedatum van de cliënt en indien bekend het soort vaccin dat de GGD 
heeft toegediend. Zij geven het niet aan ons door.  

mailto:k.v.emmerik@hartekampgroep.nl
mailto:kav@hartekampgroep.nl
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De coronawerkgroep gaat voorstellen bij een volgende ronde de 
toestemmingen al rond te hebben voordat het groene licht bij het RIVM 
gegeven wordt zodat we eerder kunnen  vaccineren. 

bre ak  

 

10 jaar Cleanteam 

Op 8 oktober vierde het Cleanteam 
dat ze 10 jaar bestaan. Een mooie 
samenwerking tussen Connexxion en 
Hartekamp Groep waarbij cliënten 
zorgen dat de bussen van 
Connexxion superschoon zijn. 
Verantwoordelijk en nuttig werk.  

 

  

Ook de bestuurder krijgt een schone werkplek: met een kwastje wordt het 
dashbord schoongemaakt! En wat vindt Vincent het ergste dat hij ooit is tegen 
gekomen in een bus? Dat vertelt hij in deze video die NH Nieuws heeft gemaakt.  

bre ak  

 

  

Burendag en Dierendag zorgen 
voor verbinding 

Onder het motto 'beter een goede 
buur dan een verre vriend' zijn er 26 
september bij een aantal 
woonlocaties van Harteheem 
ingrediënten verzameld voor een 
gezamenlijke proeverij. Dat 
resulteerde in een heerlijke macaroni 
die gezellig samen is opgegeten.  

 

Burendag was een nieuwe activiteit die bij meer locaties een vervolg gaat 
krijgen.  
  
Op 1 oktober waren de dieren van de boerderij locatie Hartekamp het 
middelpunt tijdens dierendag. Ze zijn natuurlijk geknuffeld en daarnaast waren 
er activiteiten zoals een dierenspel, dierenpuzzels en spellen op de Beleef TV.  
 
Bij alle weekend activiteiten is het netwerk van onze cliënten bijzonder welkom. 
Zonder verwanten, vrienden, buren en vrijwilligers zijn deze activiteiten niet 
mogelijk voor de cliënten. Bedankt voor je inzet! 
 
Op de agenda op de website vind je overzicht met alle activiteiten. 
 
Tot ziens bij de activiteiten!  
Team Vrijetijd en Vrijwilligers 

bre ak  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcommunicatieshop.hartekampgroep.nl%2Fpublic%2Fclickstore.aspx%3Fc%3Dfdd13658-c033-4f6d-a70a-f22e248a0ebe%26e%3Dd0898726-29a3-4d1e-9993-fdd90876dfcb&data=05%7C01%7Ce.jansen1%40hartekampgroep.nl%7C619f99e733534f9fb89b08dab01ef4e2%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638015944248654985%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RWxeXiJzyoVzNJE%2B0TcaSFU44XdLMJqTs8gNfMrszEs%3D&reserved=0
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Terugblik open dag Hartekamp met dronebeelden 

Op 10 september was het open monumentendag. De Hartekamp Groep 
organiseerde deze dag met succes een open dag. Er waren veel bezoekers die 
op de diverse activiteiten afkwamen.  
We willen iedereen bedanken die deze dag is gekomen. 
Nog even sfeer proeven? Bekijk de video van de open dag. 

bre ak  

Snoezelhoek Jan Gijzenkade 
 

 

Alle cliënten van de tienergroep zijn 
ontzettend blij met de komst van de 
snoezel- en chill-hoek!  
Doordat de snoezelhoek in het lokaal 
staat biedt het de rust en 
ontspanning die de tieners nodig 
hebben, maar toch met de nabijheid 
van de begeleiding.  

   

Het geeft je de mogelijkheid om je even terug te trekken en uit de interacties 
met anderen te stappen, maar wel met de veiligheid van de begeleiding in de 
buurt.  
De ideale combinatie!  
 
De snoezelhoek heeft er al meerdere keren voor gezorgd dat cliënten sneller tot 
rust komen en weer deel kunnen nemen aan de activiteiten.  
Kortom, met dank aan Fonds Hartewensen, een hele grote aanwinst!  
  
Heb jij ook een echte hartewens? Meld deze bij Fonds Hartewensen en wij gaan 
zorgen dat we hier fondsen voor werven. Wie weet wordt jouw droom ineens 
werkelijkheid!  

  
  

Contact 

hartekampgroep.nl | info@hartekampgroep.nl 
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