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Clubs Heemskerk Vrijetijd en Vrijwilligers 2023    
 
Informatie:  
1. Aan het eind van het jaar verspreidt VTenV informatie over de Clubs 

voor het komende jaar.  
2. Cliënten die willen deelnemen aan de Clubs van Vrije Tijd en Vrijwilligers 

doen jaarlijks vooraf een individuele opgave via het aanmeldformulier. 
3. Voor de Clubs geldt een abonnement. Cliënten die al lid zijn krijgen 

voorrang.  
4. De Clubs worden vooraf gefactureerd. 
5. Het lidmaatschap is gebaseerd op 10 maanden per jaar (juli en 

augustus niet) m.u.v. de Disco, Visclub en de Fietsclub. 
6. Overzicht tarieven staat op de website van de Hartekamp Groep. 

De tarieven zijn in 2023 verhoogd met 5,66%, dat betekent € 1,- tot € 10,- 
per maand meer. 

7. Voorwaarden voor deelname aan clubs: 
• Bij de Clubs kun je 2x op proef meedoen. Daarna beslis je: lid worden 

of niet. 
• Bij de clubs kunnen begeleiders gratis mee. 
• Team Vrije Tijd en Vrijwilligers is eindverantwoordelijk voor de clubs, 

die begeleid worden door vrijwilligers. De medewerkers op de woning 
blijven eindverantwoordelijk.  

• Personeel maakt de juiste inschatting voor deelname. Kan de cliënt 
alleen of moet er eigen begeleiding mee. 

• De prijzen van de Clubs zijn gebaseerd op aankoop en onderhoud van 
materialen. 
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Visclub 
De Visclub is in samenwerking met Vis Vereniging ’t Snoekje en is van mei 
tot oktober. Deelnemers vissen op de steiger aan de vijver achter de Cirkel. 
Ieder die van vissen houdt en daar de rust voor heeft kan deelnemen.  
De vrijwilligers doen hun uiterste best er elke week een gezellige boel van te 
maken. 
Eén keer per jaar is er een uitje, samen met de vrijwilligers van de Vis Club. 
 
De Vis Club organiseert jaarlijks een Viswedstrijd. Deze Viswedstrijd is ook 
voor niet leden. De datum wordt nog vastgesteld. De deelnemers hoeven 
niet over een eigen hengel te beschikken, er zijn hengels beschikbaar. 
Degene met de meeste vissen wint de wedstrijd, maar voor iedere 
deelnemer is er een aandenken!  
 
Waar: op de steiger van de vijver bij de Cirkel in 
Harteheem 
    Harteheem 
    De Cirkel 1 

Heemskerk 
Wanneer:   maandagavond van mei tot oktober 
Tijd:   18.30 – 19.30 uur 
 
  
Snoezel- en Speelactiviteit 
De Snoezel- en Speelsoos organiseren we voor cliënten met een ernstig 
verstandelijke beperking. Tijdens de activiteit bieden we materialen aan die 
de deelnemers uitdagen. We werken met een vaste zaalopstelling in de 
Sportzaal (o.a. schommel, luchtkussen, spelletjestafel) 
Ook gebruiken we de snoezelruimte in het Veer, wordt er gewandeld en per 
toerbeurt met een busje gereden met de deelnemers. 
 
Waar:  Sportzaal van het Dagcentrum 
   Harteheem 
   DC ’t Veer 1 
   Heemskerk 
 
Wanneer:  Elke dinsdag 
Tijd:   15.00 uur-16.00 uur 

snoezelen
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Muziekclub 
Bij de Muziekclub kunnen de deelnemers samen zingen en een ritme-
instrument bespelen. Han Spaan (bewoner Veer 6-8) verzorgt de muzikale 
begeleiding op de piano. Iedereen die van muziek houdt, kan deelnemen. 
Waar:  Cirkel, Grote Zaal 
   Harteheem 
   De Cirkel 1 

Heemskerk 
 

Wanneer:  dinsdag om de week (in de oneven weken) 
Tijd:   16.15 uur-16.45 uur  
 
Koor: 
Bij het Koor zingen we allerlei liedjes, ook rekening houdend met het seizoen.  
Dit zijn uiteenlopende liedjes van kinderliedjes en smartlappen tot 
kerstliedjes. Als je van zingen houdt, ben je welkom! 
De vrijwilligers van Chante Encore (koor) begeleiden deze activiteit. 
Waar: Cirkel, Grote Zaal 

 Harteheem 
 De Cirkel 1, Heemskerk 

 
Wanneer: maandag om de week (in  de even weken) 
Tijd: 16.15 uur-17.00 uur 
 
Woensdagavond Club  
Op deze avond is het een drukte van belang. Er is van alles te doen: 
internetcafé, sjoelen, gamehoek, knutselen etc. Daarnaast besteden we 
uitgebreid aandacht aan Jaar- en Seizoensfeesten. De bar is open en je 
kunt wat lekkers kopen bij Judith. 
Aan het eind van de avond gaat de muziek harder en kun je dansen. 
 
Waar:  De Cirkel, Grote Zaal en Foyer 
   Harteheem 
   De Cirkel 1 
   Heemskerk 
 

Wanneer:  Elke woensdag 
Tijd:   19.00 - 20.00 uur 
 

maracas
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Sportclub 
Sport, spel en bewegen is belangrijk bij de sportclub. We bewegen op een 
speelse manier en je leert vaardigheden zoals bal gooien en 
evenwichtspelletjes.  
Bij de sportclub werken we in twee groepen met verschillende niveaus en 
belangstelling. De sportclub is in de sportzaal van Dagcentrum ’t Veer. 
 
 Waar:  Sportzaal van het Dagcentrum 
   Harteheem 
   De Cirkel 1 
   Heemskerk 
 
Wanneer:  Elke donderdag 
Tijd:   18.30 uur-19.00 uur (sportzaal HH) 
   19.00 uur-19.45 uur (sportzaal HH) 
    
Fietsclub 
Op zaterdag gaan we op pad in Heemskerk en omstreken op een tandem of 
gewone fiets. We gaan vaak naar de duinen en daar stoppen we voor koffie bij 
de Patatoloog.  Iedere fietser wordt begeleid door een vrijwilliger.  
De club heeft elektrische tandems. Voor het onderhoud sparen we via de 
contributie. 
Eén keer per jaar is er een leuk uitje voor de leden, samen met de vrijwilligers. 
 
Waar:  Verzamelen bij de woning 
   Harteheem 
   Heemskerk 
 
 
Wanneer:  Elke zaterdag; 12 maanden per jaar 
Tijd:   13.30 – 15.30 uur 
 

   
  

fiets
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Disco 
In 2023 organiseren we 10 keer per jaar op de zaterdagavonden de Disco in de 
Cirkel. De data staan op de jaarkalender op de website van de Hartekamp 
Groep (hartekampgroep.nl). 
Iedereen die geniet van muziek en dansen is van harte welkom. Tijdens de 
Disco wordt koffie, limonade en een hapje geserveerd.  
Heb je speciale verzoekplaatjes, laat het dan een week van tevoren weten aan 
VTenV. Dan zorgen wij dat de vrijwilligers jouw muziek draaien. 
 
Waar:  Grote Zaal  van De Cirkel 
   Harteheem 
   De Cirkel 1 

Heemskerk 
 
Wanneer: zaterdagavond  
Tijd:  19.00 – 20.00 uur 
 
 
 
Vragen? 
 
Vrijetijd en Vrijwilligers 
vtenv@hartekampgroep.nl 
 

https://www.hartekampgroep.nl/
https://www.hartekampgroep.nl/
mailto:vtenv@hartekampgroep.nl
http://sclera.be/nl/picto/detail/22143

