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Over Huiskameractiviteiten 
 
Hierbij informatie over de Huiskameractiviteiten die team Vrije Tijd en Vrijwilligers Hartekamp 
Groep heeft samengesteld. Mochten jullie nog goede tips voor andere artiesten voor het 
Huiskamerboekje hebben? Dat horen we graag. 
 
Activiteiten 
De cliënt kan samen met huisgenoten, netwerk, vrijwilliger en/ of begeleiding genieten van 
uiteenlopende activiteiten op het gebied van theater, muziek of er lekker op uit gaan. Je kunt 
activiteiten kiezen die aansluiten bij de interesse van de cliënt. Veel van deze activiteiten 
kunnen plaatsvinden in de eigen huiskamer.  Lekker vertrouwd.  
 
Samen boeken met andere woningen 
Als er meer woningen samen deelnemen aan een activiteit, wordt de activiteit goedkoper. 
Mail je vraag aan Vrijetijd en Vrijwilligers vtenv@hartekam[groep.nl. Dan gaan wij het voor 
jullie regelen. 
 
Betaling 
Iedere activiteit wordt per woning afgerekend. Elke woning krijgt een rekening van de artiest. 
De rekening kan contant worden voldaan of worden betaald via FBBK. Dan mail je de 
rekening door naar FBBK info@fbbk.nl en laat je weten  wie er deelgenomen hebben en 
samen de rekening betalen. Een aantal artiesten heeft de mogelijkheid om te betalen met 
een pinpas. 
 
Verhinderd 
Het is altijd mogelijk om het geboekte optreden te verplaatsen naar een andere datum, mits 
het tijdig aangevraagd wordt. Mocht het geboekte optreden onverwacht niet uitkomen, 
vraag dan een andere woning de boeking over te nemen. Afzeggen van een optreden kan 
alleen ruim van tevoren. 
 
Hoe en wat bij een optreden? 

• Het is fijn als iedereen vóór aanvang al klaar zit. Maak alvast een knusse halve kring 
met een open ruimte in het midden. 

• Het maakt het  extra leuk voor de cliënten als de aanwezige begeleiding betrokken 
is bij het optreden. Denk daarbij ook aan het netwerk of vrijwilligers. Geniet lekker 
mee. 

• Creëer alvast een knusse ontspannen sfeer door bijv. tussendeuren dicht te doen, 
felle 
verlichting uit, en liever geen bubbelende of zoemende apparaten. 

• Prikkelende factoren zoals eten, drinken, beeldschermen en speelgoed zijn grote 
concurrenten van de artiest, deze mogen tijdens het optreden even in de 
pauzestand. Aanhankelijke knuffels mogen natuurlijk blijven. 

• Soms zit een luisteraar niet lekker in zijn vel en lukt het niet om van het optreden  te 
genieten. Dan kan het wellicht beter zijn om de betreffende persoon verder geen 
deel te laten nemen. Hopelijk een volgende keer beter. Veel plezier! 

mailto:vtenv@hartekam[groep.nl
mailto:info@fbbk.nl
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THEATER 

 
Beeldend theater  
De Muzen 
 
Handjes schudden met de aap 

Een vis die om je hoofd zwemt, een 
schildpad die liefdevol zijn hoofd in je 
schoot legt en je met zijn bolle oogjes 
vragend aankijkt, regen waarin je zomaar terecht gekomen bent of iets lekkers dat 
een zigeunervrouwtje je komt brengen; het zijn zomaar een aantal ingrediënten 
van een huiskamervoorstelling van Beeldend Theater de Muzen. Al jaren maken zij 
voorstellingen voor mensen met een (ernstige) meervoudige beperking waarbij 
geprobeerd wordt om alle zintuigen te prikkelen, maar waarin de cliënt centraal 
staat. De muziek, de kleuren en de fraaie poppen vormen het gereedschap voor 
een halfuur totaal iets anders dan de dagelijkse beslommeringen.  
 
Veelal duurt een huiskamervoorstelling van de Muzen 30 minuten, maar als dat 
wenselijk is, bijvoorbeeld bij grotere of kleinere groepen, dan kan de voorstelling 
ook langer of korter gemaakt worden. Theater de Muzen werkt binnen de 1,5 meter. 
 
Meer informatie:   Theatercollectief de Muzen 

Website: www.muzen.nl 
BOEKEN: info@muzen.nl ; Ewout de Ruiter 0344 611244 of 06-41137641 
Betaling: alleen PIN of contant 
 

Prijzen inclusief 
reiskosten 

Per optreden  
 Prijs per 
woning  

1 optreden   € 145,00   € 145,00  
 
Reiskosten €0,45/km = vanaf Tiel €90,-. Bij meerdere woningen op één dag 
verdelen we de reiskosten evenredig over alle woningen. 
 
 
 
 
 

http://www.muzen.nl/
mailto:info@muzen.nl


  
 
 

  5/22 

 
 

 

PLUUS Belevingstheater  
    

PLUUS brengt de wereld van theater dichterbij;   

Een andere wereld 
In een kleinschalige,  smaakvolle voorstelling 
Voelbaar, tastbaar, hoorbaar 
Alles ziet er anders uit, ruikt anders    ‘KLUS’                                   
 
PLUUS nodigt op een speelse, respectvolle manier uit om mee te doen. Wil je een 
kleine rol, een hoofdrol? Of volg je alles liever van een afstand? Door jouw inbreng 
ontstaat er iedere keer weer een unieke, belevingsvolle voorstelling. 

Voor alle voorstellingen en meer informatie zie: www.pluusbeleving.nl  

Boeken: info@pluusbeleving.nl  

Wilma School 06-13637836 

Patricia Janssen 06-18425083      
                               ‘SOPKE’ 

                    

Prijzen exclusief reiskosten: Per optreden (s)  Prijs per woning  

2 optredens € 285,-   € 142,50 
3 optredens € 380,- € 126,50  
4 optredens  € 475,- € 118,75 
Reiskosten 1 tot 4 
optredens: 

  

Haarlem € 72,-  

Heemstede € 68,50  

Heemskerk en Beverwijk € 70,-  

      

                                        
 
 
 
 
 
 

        

http://www.pluusbeleving.nl/
mailto:info@pluusbeleving.nl
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Huiskamerconcert 
De kracht van muziek komt bij iedereen binnen. 
Kleinschalig en toegespitst muziekprogramma in 
de vertrouwde woonomgeving. Met zijn 25 jaar 

ervaring weet Elco intuïtief contact te maken door muziek en geluid. Van een 
verstild belevingsconcert tot een uitbundig en vrolijk liedjesprogramma, ieder 
concert is anders.  
 
Duur van het optreden: 30 minuten. Er komt 1 professionele acteur/ muzikant. De 
voorstelling is gemaakt voor een huiskamer/ lokaal, maximaal 10 cliënten per 
voorstelling. 
 
 

 
 

Kosten  Per optreden  
 Prijs per 
woning  

Per optreden 250,- 250,- 

Minimaal 3 
en maximaal 
4 per dag 

  

Plus 
reiskosten 
0,25 cent per 
kilometer 
 

140 km 
Heemskerk 

 

130 km 
Heemstede 

 
 

Meer informatie: www.delachendezon.nl 

Boeken: Manon van Hees: manon@delachendezon.nl  06 - 22 05 88 44 

Betaling: factuur achteraf 

 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.delachendezon.nl&data=02%7C01%7Cg.d.kort%40hartekampgroep.nl%7Ce5a29a9a287f4589408c08d6328d9143%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C636751980951752582&sdata=2Q9RDZHqZJ9UurC2iv%2Fb%2FuL1Sj0VqyYbI2h6Bydd89Y%3D&reserved=0
mailto:manon@delachendezon.nl
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Poppenkast met Fritsie Duikelaar 

Poppenkast met Fritsie Duikelaar 
Fritsie Duikelaar laat zijn poppen spelen, met Jan 
Klaassen, Katrijntje, Agent Snorremans en boef Gerrit. 
Maar hij kan ook op thema spelen. Dat kun je apart 
vragen.  
Hij speelt met eigen geluidsinstallatie en headset. Hij 
improviseert en maakt met iedereen contact.  
Als je de namen doorgeeft, gebruikt de namen van de 
cliënten in zijn poppenkast. Fritsie Duikelaar heeft veel 
ervaring met onze doelgroep en is al meerdere malen 
op verschillende locatie van de Hartekamp Groep 
geweest. 
Het optreden duurt 35 minuten. 

 

Meer informatie: www.duikelaar.nl  

 

Boeken: fritsie@duikelaar.nl; 06 515 00 292 
 

 

 

Kosten inclusief 
reiskosten: 

 Per optreden 
(s)  

 Prijs 
per 

woning  
1 optreden  € 225,-    

2 optredens  € 400,-   
 € 

200,-  
meerdere optredens  
op één locatie 

  € 150,- 

Pinnen is mogelijk! 

 

 

 

 

http://www.duikelaar.nl/
mailto:fritsie@duikelaar.nl
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PassieFlor Clowning 
 
Als contactclown stemt Mirjam van Baarsen telkens 
af op een authentieke verbinding met degenen met 
wie ze speelt. Tijdens haar improvisatiespel ontstaan 
er allerlei verschillende situaties met de bewoners. 
Grappig, rustig, ontroerend, magisch of gewoon een 
feestje; het kan allemaal gebeuren. Geen mens is tenslotte hetzelfde, dus het 
clownsspel kan ook per persoon verschillen. Meestal speelt ze als clownstypetje dan 
ook in 1 op 1 situaties, of met kleine groepen. Dus geen clownsvoorstelling, maar wel 
individuele spelcontacten. Mirjam neem altijd meerdere clowns attributen mee. 
 
Per huiskamer is de speeltijd ongeveer 30 minuten.  Het 
is geen voorstelling, er zijn veel individuele 
spelmomenten. Het is fijn als de cliënten gewoon lekker 
op hun eigen plekje(s) zitten. 
 
Heb je nog speciale wensen neem dan contact op! 
 
Meer informatie:  http://www.passieflor-clowning.nl  
                                  
Boeken:   06-18435545 of via  info@passieflor-
clowning.nl  
 
 
 

Kosten inclusief 
reiskosten: 

 Per optreden 
(s)  

  Prijs per 
Woning/ 

Huiskamer  

1 optreden (30 min.) € 170,-    

2 optredens (60 min.) € 220,-   € 110,-  

3 optredens (90 min.) € 261,-   € 87,-  

4 optredens (120 min.) € 296,-   € 74,- 

5 optredens (150 min.) € 325,-  € 65,- 

6 optredens  (180 min.) € 348,-  € 58,- 

http://www.passieflor-clowning.nl/
mailto:info@passieflor-clowning.nl
mailto:info@passieflor-clowning.nl
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MUZIEK 
 
Muziekkompas/ Muziek met Leo 
 
 

 'Feel-good'-muziekprogramma 
 
Muziekprogramma voor mensen met een 
verstandelijke beperking op een woning. Zoals meezingen met de bekende 
(kinder-)liedjes maar ook liedjes die je nog niet zo vaak hebt gehoord. 
Er kan van alles gebeurende handpop Theo komt bij je langs om je misschien wel 
een hand te geven. Natuurlijk is Frida de Ezel er weer met een mooi ezelliedje, we 
kunnen dansen, luisteren naar de piano en accordeon, meezingen of gewoon: 
beleven. 
Duur optreden: 30 min.      
 
Meer  informatie:  www.muziekkompas.nl  
 
Boeken:  muziekmetleo@hotmail.com;  Leo Bouma 06-30009331 
 
 
 

Kosten inclusief 
reiskosten 
per  minimaal 4 
optredens: 

Per 
optreden(s)                 

 Prijs 
per 

woning  

alle locaties   
2 optredens € 190,- € 85,- 
3 optredens € 240.- € 80,- 
4 optredens  € 300,- € 75,- 
5 optredens  € 350,- € 70,-  
6 optredens € 390,-  €  65,- 
7 optredens € 420,- € 60,- 

  

 
 

http://www.muziekkompas.nl/
mailto:muziekmetleo@hotmail.com
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Draaiorgel 
 
Draaiorgel voor de deur of  in de huiskamer 
Henk van den Heuvel heeft voor ieder wat wils. Hij 
is een groot liefhebber van Draaiorgels . 
Zo kan iedereen genieten van ouderwetse 
draaiorgelmuziek! 
Wil je een groot Draaiorgel voor de deur, of een 
klein  Draaiorgel in de Huiskamer.  Het kleine orgel 
past zelfs  ook in de lift. Duur optreden: 30 min.
  
BOEKEN: hf-vd-heuvel@planet.nl ; Henk van den Heuvel  06-53258977 

 

 
 

Kosten inclusief 
reiskosten: 

 Per optreden 
(s)  

 Prijs 
per 

woning  
1 optreden € 150,-      
2 optredens € 150,-    € 75,-   
3 optredens € 200,-    € 67,-   
4 optredens € 250,-   € 62,50 
5 woningen € 300,-    € 60,-   
6 woningen  € 300,-    € 50,-   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:hf-vd-heuvel@planet.nl
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Klankreiziger      

Het uitstapje komt naar je toe.  

 

De Klankreiziger neemt je mee op avontuur in 
je eigen huiskamer.  Door middel van klanken, 
liedjes, geuren en associaties beleef je het  

gevoel van een uitstapje. 

Martijn de Kleer: ‘Muziek kent geen beperking. 
Ieder mens, ongeacht zijn of haar beperking, 
kan genieten van muziek’. Allerlei muziekinstrumenten, sfeer licht en aromatische 
geuren maken deel uit van het optreden Het optreden duurt 45 minuten.  

 

Sint en Kerst met De Klankreiziger! 

De meest knusse dagen van het jaar komen er weer aan en daar hoort natuurlijk 
fijne muziek bij. In de Decembermaand verzorgt De Klankreiziger Sinterklaas en 
Kerst huiskamerconcerten  

Voor boekingen of een vrijblijvend kostenoverzicht mail of bel:  
Martijn de Kleer 
info@klankreiziger.nl 
0622837196  
www.klankreiziger.nl 
 

Prijzen exclusief reiskosten: 
 Per 

optreden (s)  

 Prijs 
per 

wonin
g  

• 2 concerten: €210 =  €210 =. 105,-  
• 3 concerten: €300 =  €300 =   100,- 
• 4 concerten: €380 =  €380 =. 95,-  
• 5 concerten: €450 =   €450 =   90,- 
• 6 concerten: €510 =   €510 =  85,- 
   

Reisk.  € 0,30 /km    

Alle locaties 
Aangepast 
brandstof 
prijzen 

 

 

mailto:info@klankreiziger.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.klankreiziger.nl%2F&data=05%7C01%7Cd.stoop%40hartekampgroep.nl%7C670704c32b494248679708dab1b361f9%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C638017681256034729%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JawCrysudYFb4mPydQ2vHF3RXqWTbi5BMjwtke26xro%3D&reserved=0
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Rudolf  
Een optreden vol verrassingen. 

Een belevingsprogramma met muziek en 
verrassingselementen voor in de 
huiskamer. Muziekinstrumentjes, 
speeldoosjes, hoeden, tasjes met inhoud, 
rainsticks, vogeltjes, alles neemt Rudolf 
mee. Persoonlijke aandacht en 
gezelligheid staan voorop.  
 
Aansluiten bij wensen: lekker luisteren en/of meezingen.  
Voor allerlei doelgroepen, ook bij gedragsproblematiek. Rudolf weet altijd rust en 
verbinding te creëren. 
 
Volop genieten van mooie gitaarmuziek, vrolijke herkenbare liederen en heel veel 
pophits uit 60/70'er jaren en later. Ook rond de kerst brengt Rudolf een 
huiskamerconcert met meezingliedjes, gitaarmuziek, luisterliederen en 
belevingselementen. 
 
Het optreden duurt 50 minuten, maar kan ook middag vullend. 
Ook in te huren bij feest/familiedagen á 2 uur. 
 
Meer  informatie:  www.rudolfgoedhart.nl ; 072-5643601 
 
Alleen rechtstreeks te boeken: rudolfgoed@kpnplanet.nl   
 
 

Kosten inclusief 
reiskosten: 

 Per optreden 
(s)  

 Prijs 
per 

woning  

feest/familiedag (2 uur)   
 € 

300,-  
2 optredens   € 150,- 
3 optredens       125,- 

Vanaf 4 optredens  
 

  112,50  

 

 

http://www.rudolfgoedhart.nl/
mailto:rudolfgoed@kpnplanet.nl
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Wendy Molee  
Zin in een klein feestje? 

 

Wendy zingt de sterren van de hemel, Sas 
draait van alles en nog wat. Het repertoire 
bestaat uit oude en nieuwe Hollandse hits, 
maar ook de hits uit anderen landen komen 
voorbij. Diversen stijlen zoals: Country, Jazz, 
Rock and Roll, Blues, Disco, Hollandse 
meezingers etc. kortom voor ieder wat wils.  

In de pauze valt het niet stil, DJ Sas draait gezellige muziek en verzoekjes zijn zeker 
welkom. 
 
Je kunt ook een “snoerloos” optreden boeken, dus buiten is geen probleem!  
Voor meer informatie stuur een mail naar info@wendymolee.nl  
of bel met Tel. 06-15000334 

 
*Andere tijden en mogelijkheden in overleg. 
 
Dj Sas is ook apart te boeken, zij laat je de jaren’60’s, ’70’s, ’80’s en ’90’s opnieuw 
beleven. Of een Hollandse avond, Latin, dansmiddagen/avonden alles is 
bespreekbaar 

Wendy en Saskia zijn ook te boeken tijdens de feestdagen, ze zingen dan 
Sinterklaas liedjes en Kerstliedjes 

 

 

 
 

Kosten inclusief reiskosten: Per optreden (s) 
 Prijs per 
woning  

1 optreden 45 min € 175,-  

1 optreden 60 min € 195 ,-  

*Minimaal 3 optredens x 20 min (geclusterde 
woningen/ lokalen) 

€ 225,- 75,- 

*Minimaal 2 optredens x 30 min 
(geclusterde woningen/ lokalen) 

€ 250,- 125,- 
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Accordeon 

Je kunt bijna niet stil blijven zitten.. 

Anton van de Bos, die vroeger bij de 
Tuindienst op de Hartekamp werkte, treedt in 
de huiskamer op met zijn accordeon. Hij 
speelt graag walsjes, je wil vanzelf 
meedeinen of dansen.  
Optreden duurt 30 min.  
 
Beschikbaar in de maanden Oktober tot en met Maart. 

Meer informatie: 06-51949720 

Boeken: antonvandenbos@gmail.com 
 
 

Kosten inclusief 
reiskosten 
CONTANT VOLDOEN: 

 Per optreden 
(s)  

 Prijs 
per 

woning  
1 of meer    € 7,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:antonvandenbos@gmail.com
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PLAATJESDRAAIERIJ 
De Plaatjesdraaierij verzorgt gezellige muziekmiddagen of 
avonden op locatie. Door jarenlange ervaring weten we wat 
muziek en beweging kan doen voor de mens.  
 
Lekker "swingen" op muziek, meezingen, samen herinneringen 
ophalen of gewoon kijken, luisteren en genieten van de sfeer; 
dat is wat wij u kunnen bieden. Een muzikale middag of avond 
vol herinneringen. De muziek zal dan ook zo veel als mogelijk 
van grammofoonplaat gedraaid worden. We laten ook oude muziek-en filmclips 
zien. Denk aan Toppop, Op Volle Toeren, cabaret fragmenten, TV shows, etc. 
 
Je kunt zelf door de kratten met grammofoonplaten snuffelen en uitzoeken wat je 
wil horen en zien. Natuurlijk draaien we ook verzoekjes. Heb je zelf nog leuke platen 
of cd's? Ook dat is mogelijk, we draaien ze graag voor je!  
 
Alle muziekgenres kunnen de revue passeren: Nederlandse meezingers, country, 
rock & roll, klassiek, jazz, soul, popmuziek van de jaren 40 tot het heden, noem maar 
op. Van alle leeftijden, voor alle leeftijden!  
Kortom: een feest der herkenning! 
 
Er bestaat de mogelijkheid om een optreden een thema mee te geven. 
Voorbeelden die wij al hebben gebruikt: bloemen, zomer, kerst, herinneringen, 
vakantie. We passen dan de muziek en beelden aan op het thema. 
Apparatuur nemen we mee, als de locatie beschikt over een groot tv scherm of 
beamer maken we daar graag gebruik van. 
 
De lengte van een optreden kan variëren van 30 minuten tot maximaal 2,5 uur.   
N.B.  Optredens passen niet in de huiskamer maar wel in een centrale ruimte voor 
een grotere groep 
Meer  informatie op onze facebookpagina: www.facebook.nl/ plaatjesdraaierij. 
Mobiel nummer: 06 29492176 (ook whatsapp) 
Boekingen via mail: plaatjesdraaierij@outlook.com  
 

Kosten inclusief 
reiskosten: 

 Per optreden 
(s)  

 Prijs 
per 

woning  
1 optreden € 185,- nvt 
2 optredens € 300,- nvt  

 
Reiskosten: meer dan 20 km van almaar € 1,- per kilometer. 

http://www.facebook.nl/
mailto:plaatjesdraaierij@outlook.com
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Dick Raat 
 

Laten genieten en lachen 
 
Een optreden van Dick Raat is veel meer dan een goed stuk 
muziek... 
Dick Raat is een enthousiaste, professionele artiest die zich al 
musicerend en zingend tussen het publiek begeeft 
(draadloos). Iedere gelegenheid is uniek en vraagt om een 
eigen muzikale invulling.  
Dick past zich elke keer weer moeiteloos aan en zorgt altijd 
voor een intieme en relaxte of feestelijke sfeer. Herkenbare 
Nederlandstalige liedjes, popsongs, even lekker rock ’n rollen 
of swingen… 
het kan allemaal! Het doel is altijd om zijn publiek te laten genieten en te laten 
lachen. 
 
 
Meer informatie en boeken: 06-53829927 
 
 

Prijs  inclusief reiskosten 
OP AANVRAAG 

 Per optreden 
(s)  

 Prijs 
per 

woning  
OP AANVRAAG    
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Lars van der Meij 
Nederlandstalige zanger! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lars zingt Nederlandstalig dus iedereen kan 
lekker meezingen! Van Guus Meeuwis, Andre 
Hazes Jr., Jan Smit, Nico Haak, Vader 
Abraham, Wolter Kroes, Rene Schuurmans, 
John de Bever, Tino Martin, Danny de Munk, 
Willeke Alberti tot Koos Alberts enz. 
 
Altijd 60 minuten, inclusief BTW, inclusief 
vlaggetjes. 
 
 
 
 

Prijs  inclusief reiskosten   Per optreden   
 Prijs 

per 
woning  

Zondag en maandag t/m vrijdag 
18.00 uur 

Op aanvraag  

Vrijdag v.a. 18.00 uur en zaterdag Op Aanvraag  

 
Lars van der Meij 
Telefoon: 06-11284249 
Email: larsvandermeij@gmail.com  
 
Aanvraag mag ook via Team Vrije Tijd en Vrijwilligers van de Hartkamp Groep 
vtenv@hartekampgroep.nl 

mailto:larsvandermeij@gmail.com
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Paardentram 
De paarden nemen je mee voor  een rondje 
in de buurt 
 
Stalhouderij Vosse neemt jullie met twee 
krachtige trekpaarden in een speciale 
rolstoeltram met en zonder rolstoel mee!  De 
banken zijn in- en uitklapbaar. De 
paardentram staat drie kwartier tot jullie 
beschikking, inclusief in- en uitstappen. De 
route kunnen jullie zelf kiezen. 
 
In de Rolstoeltram van Stalhouderij Vosse is de volgende zit en rolstoelplaatsen 
verdeling mogelijk: 
16 zitplaatsen, óf 
3 rolstoelplaatsen en 10 zitplaatsen, óf 
6 rolstoelplaatsen en 3 zitplaatsen 
 
Meer informatie: www.stalhouderijvosse.nl ; 06-41980233; 023-5312876 
Boeken: info@stalhouderijvosse.nl  
Haarlem - Heemstede 
Het eerste dagdeel is € 425,00 (2x 60 minuten) 
 
Bennebroek 
Het eerste dagdeel is € 450,00 (2x 60 minuten) 
 
Hillegom - Heemskerk - Beverwijk 
Het eerste dagdeel is € 475,00 (2x 60 minuten) 
 
ieder volgende uur € 100,00 extra 
 

 

 

 

 

 

http://www.stalhouderijvosse.nl/
mailto:info@stalhouderijvosse.nl
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 Hond op bezoek 

Doggy Feeling Therapiehonden 
 
Doggy feeling therapiehonden is van alle 
markten thuis, van het maken van contact en 
plezier met de hond, samen wandelen tot 
spelletjes doen. Seia is een rustige stabiele 
therapiehond. Geschikt voor iedere leeftijd. Er 
wordt ook intuïtief gewerkt. Er is ook meer 
mogelijk op het gebied van persoonlijke 
begeleiding.  
 
Jivan werkt met de stabiele rustige therapiehond 
Seia. Jivan en Seia komen 60 minuten. 
 
Voor de Huiskamer activiteiten in avond of 
weekend kun je vragen om: 

• Wandelen met therapiehond (ook met 
rollator/rolstoel) 

• Spelletjes met de therapiehond 
• Speuren met therapiehond  

Boeken: ik153@hotmail.com ; Groepen niet groter 
dan 10 personen 
Tel: 06-54201070. 
Reiskosten op aanvraag. 
 

Wat Groep p/u Individueel p/u Reiskosten p. 
km 

Wandelen met de 
hond 

€ 75 € 75 Op aanvraag 

Spelletjes met de 
hond 

€ 75 € 75 Op aanvraag 

Speuren met de 
hond 

€ 75 € 75 Op aanvraag 

 
Meer informatie over mogelijkheden fysieke - en mentale begeleiding zoals 
coaching met hond, overwinnen angst met hond, persoonlijke coaching zie  op de 
FB pagina Doggy Feeling Therapiehonden.  Het bijzondere is dat wij samen  op een 
energetische manier werken. 

mailto:ik153@hotmail.com
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Stichting Power Animals 
       

Stichting PowerAnimals is in 2016 opgericht door Natasja Koeckhoven en Michaëla 
Tesselaar, beide hebben meer dan 10 jaar ervaring in het (therapeutisch)inzetten 
van dieren bij mensen met een zorgvraag. 
De bezoeken met de dieren vinden plaats in een ontspannen sfeer waarbij 
gelachen wordt en we zichtbaar allemaal DIERbaar genieten. De bezoeken worden 
begeleid door diverse vrijwilligers die bekend zijn met de dieren.  De dieren kunnen 
geaaid en geknuffeld worden in samenwerking met de woonbegeleiders. 

 
Jimmy                Evelieke    Yofi  
 
PowerAnimals waarmee wij langs kunnen komen: 
Evelieke – Noorse Boskat, die zich overal op haar gemak voelt en super kan 
skateboarden. 
Jimmy – Zwarte dwergpoedel, die altijd in is voor gezelligheid en opdrachten om 
samen uit te voeren.  
Jimmy heeft een bijzondere vacht waardoor hij in de meeste gevallen geen 
allergische reacties geeft aan mensen die daar gevoelig voor zijn. 
Yofi – Golden Retriever, die niets liever doet dan knuffels krijgen en geven.  
Hij geniet zichtbaar van alle aandacht of dit nou aaien met je grote teen is of een 
complete massage. 
We hebben een samenwerking met diverse boerderijen en particulieren voor de 
inzet van andere dieren. Denk aan kippen, eenden, konijnen, cavia’s, schapen etc. 
Per bezoek komt er een selectie van de dieren mee. 
 
Meer informatie: www.poweranimals.nl  
Boeken:  poweranimals@poweranimals.nl ; 06-18355616 
Betaling: Factuur achteraf per woning 
Afgesproken prijzen: 

 
Kosten inclusief reiskosten: 

 Per optreden 
(s)  

 Prijs per woning  

1 optreden van 45 minuten in 
Haarlem en Heemstede  

 € 75,-  € 75,-- 

NIET TE BOEKEN IN DE IJMOND 

http://www.poweranimals.nl/
mailto:poweranimals@poweranimals.nl
http://poweranimals.nl/wie-zijn-wij/jimmy/
http://poweranimals.nl/wie-zijn-wij/eve/
http://poweranimals.nl/wie-zijn-wij/yofi-2/


  
 
 

  21/22 

 
 

Busje rijden 
Rondritten op zondag 
 
Speciaal voor woningen van de 
Hartekamp Groep in Heemskerk en 
Beverwijk zijn er rondritten van 60 
kilometer op zondag. 
 
Een chauffeur van de Stichting 
Vrijwilligers Vervoer IJmond  rijdt in een 
(rolstoel) busje op zondag een mooie 
route. De SVVIJ kan voor een extra bijrijder zorgen, voor als er geen andere 
begeleiding mee kan.  
Er kan onderweg uitgestapt worden (dan wel eigen personeel of vrijwilliger mee) . 
 

Meer informatie: 0251-257481 

Boeken rondritten op zondag: planning@svvijmond.nl 
 

Alleen te boeken in Heemskerk en Beverwijk 

 

 

Prijzen inclusief:  Per rit   
 Prijs 

per 
woning  

Per rit   € 40,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:planning@svvijmond.nl
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Tessa, Jip en de rest 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een bezoek van de handpoppen Tessa en Jip van Stichting Samenspelen is altijd 
een feestje. Er wordt gekletst, gespeeld en vooral veel gelachen. 
Het gaat om individuele aandacht, iedere cliënt bepaald hoe het "gesprek, spel" 
gaat. 
 
De speelsters zijn getraind om zich aan te passen aan hun publiek. 
Per huiskamer is de speeltijd ongeveer 30 minuten, afhankelijk van de hoeveelheid 
cliënten en hun niveau. 
 
Meer informatie : http://www.stichtingsamenspelen.nl 
 
Boeken : info@stichtingsamenspelen.nl 
 
Er zijn geen kosten verbonden aan deze voorstelling 
 
 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.stichtingsamenspelen.nl%2F&data=05%7C01%7Ct.schipper%40hartekampgroep.nl%7C59fd8e1e17754478041f08da31a36d21%7Cd23a18a41e2b419499fec27802e47e9a%7C0%7C0%7C637876875259738274%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bcpcyS908PP3WGF4St4GlOFpQyOmzW%2BBT4Fq3FTXkdM%3D&reserved=0
mailto:info@stichtingsamenspelen.nl

