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Activiteiten voor in de huiskamer 
Andere tijden en locaties in overleg mogelijk 

Wil jij deze activiteit boeken op de woning? 
 vtenv@hartekampgroep.nl  

*prijs is afhankelijk van aantal boekingen 
21 januari 

 
50 minuten 

112,50* 
 

Rudolf Goedhart  
 
 

 
 
 

Rudolf Goedhart 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. 
 

11 februari 
 

30 minuten 
80,-* 

 
Belevingscarnav

al 
Muziek kompas 

Feel good muziek programma 
van Leo Bouwma.  
 
Handpop Leo en Ezeltje Frida 
vieren ook Carnaval. Heel rustig 
met bekende kinderliedjes. 

 

26 februari 
 

30 -45 min 
GRATIS 

 
Poppenpraat 

 

Stichting Samen spelen 
bezoekt samen met de 
poppen Tessa en Pip de 
Hartekamp Groep. Tessa 
en Pip houden van zingen 
en kletsen. 

11 maart 
 

Hele dag 
NL DOET 

Oranje Fonds  
Vrijwilligersactie 

NL Doet! Wil jij pannenkoeken 
bakker op je woning? 
Vrijwilligers die bingo komen 
spelen? Of.... andere wensen? 
Mail vtenv@hartekampgroep.nl 
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10 april 
2e Paasdag 

 
30 min 

65 euro* 
 

Sing alongs 
 

Van ABBA, The Beatles, Willeke 
Alberti, simpele kinderliedjes, 
oudere nummers, wat 
nummers van nu die actueel 
zijn, met name 
Nederlandstalige meezing 
hits, tot verzoeknummers 
waar de cliënten blij van 
worden. 
 

 

 
7 mei 

Paardentram 
45 minuten 

175 euro* 
 

 

Iedereen kan mee met de 
paardentram. Met rolstoel 
of een gewone zitplaats. 
Instappen voor de 
voordeur van je woning. En 
dan heerlijk rondje 
Groenendaal 

4 juni 
 

30 minuten 
80,-* 

 
Muziek kompas 

Feel good muziek programma 
van Leo Bouwma.  
 
Handpop Leo en Ezeltje Frida 
komen weer gezellig bij je langs. 
Heel rustig met bekende 
kinderliedjes.  

 

9 juli  
 

30 minuten 
81,75* 

 
45 minuten 

122,65* 
 

TROUBADOUR 
 

 

Wegens zeer groot succes 
is de TROUBADOUR weer 
terug! 
  
Leo de Vlieger kan 
iedereen vermaken met 
zijn muziek. Van grappige 
luisterliedjes tot heerlijke 
meezingers. 
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6 augustus 
 

45 minuten 
100 euro* 

 
KLANKREIZIGER 

naar de zee 
 
 

Even lekker uitwaaien met 
klanken en liedjes die je 
meenemen naar de Hollandse 
kust. Fijn meezingen of even 
lekker wegdromen in een sfeer 
van ruimte en rust. 

 

10 september 
 

20 minuten 
75 euro* 

30 minuten 
125 euro* 

 
Wendy Molee 

 

 

Wendy Molee en DJ Sas! Ze 
maken er een feestje van 
in je huiskamer of in de 
tuin. 
 
Nieuwe en oude Hollandse 
hits, country, Jazz of rock... 
roep maar.... 

 
30 september 
Paardentram 

45 minuten 
175 euro* 

 
 

Iedereen kan mee met de 
paardentram. Met rolstoel 
of een gewone zitplaats. 
Instappen voor de 
voordeur van je woning. En 
dan heerlijk rondje 
Groenendaal 

29 oktober 
 

30 -45 min 
GRATIS 

 
Poppenpraat 

Stichting Samen spelen bezoekt 
samen met de poppen Tessa 
en Pip de Hartekamp Groep. 
Tessa en Pip houden van zingen 
en kletsen. 

 
2 en 3 december 

 
30 minuten 

250,- 
 

Theater de 
lachende zon 

 
 

Eelco komt met zijn 
belevingsconcert naar je 
woning.  
 
Hij speelt in op de vraag 
van de groep. Zeer 
bijzondere activiteit om te 
mogen ervaren. 
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24 december  
 

30 min 
65 euro* 

 
Sing alongs 

KERST 
 

Heel veel kerstliedjes om van 
te genieten of om mee te 
zingen.  
Mariska weet als geen ander 
om contact te maken met haar 
publiek. 

 

De cliënten van één of meerdere woningen kunnen ook naar de aula in 
Heemstede komen. Mail dit verzoek naar vtenv@hartkampgroep.nl 

Wil je een andere dag of tijd of plaats?  
Informeer bij het team Vrijetijd en Vrijwilligers  
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