
  
       

   
 

 

Fonds Hartewensen heeft tot doel wensen van cliënten van De Hartekamp Groep te realiseren. Fonds Hartewensen is geheel afhankelijk van 
giften. Wij zijn daarom blij met onze donateurs. Samen kunnen we meer bereiken. Dit kan door een jaarlijkse donatie, een gift of  

een beschikking in uw erfenis. Wilt u meer weten over hoe u ons kunt helpen, neem dan gerust contact op: 06-23497702 
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Vanuit het bestuur Fonds Hartewensen - een nieuwe voorzitter 
 
Mijn naam is Ans Zwartbol-Roos en ik ben sinds 1 januari 2017 de nieuwe voorzitter van Fonds 
Hartewensen. Lange tijd ben ik werkzaam geweest bij de Hartekamp Groep. Ik ben begonnen bij 
de toenmalige stichting WDD, van daaruit ben ik als locatiehoofd werkzaam geweest bij stichting 
SDIJ.  Vervolgens heb ik als manager, later projectmanager lange tijd gewerkt bij Kleinschalig 
wonen in Haarlem. Ik heb mijn carrière afgesloten als manager Zorg in de regio IJmond.  
 
Direct na mijn pensionering ben ik als bestuurslid toegetreden tot het fonds. Ik vind het prettig 
om mijn kennis en ervaring te gebruiken om samen met de andere leden dromen van cliënten te 
verwezenlijken. De afgelopen jaren is er veel veranderd in de organisatie. Dat is ook te merken 
aan de gestelde aanvragen. Door de bezuinigingen worden veel aanvragen gedaan die onder investeringen van de 
organisatie vallen. Samen met de andere leden hebben we afgesproken kritisch te kijken, naar wat dromen zijn van 
cliënten en wat investeringsvragen zijn. Die laatste worden in de gesprekken met de Raad van Bestuur van de 
Hartekamp Groep aan de orde gebracht. Wij willen door het realiseren van dromen cliënten fijne ervaringen laten 
opdoen en meer kleur in hun leven brengen. Ik hoop dan ook dat het Fonds veel bijzondere aanvragen van jullie zal 
krijgen.  
 
Ans Zwartbol-Roos 
 

 
Afscheid Voorzitter Rian Binnendijk 

In januari 2017 heeft Fonds Hartewensen afscheid genomen van voorzitter Rian 
Binnendijk. Hij is 6 jaar lang voorzitter geweest. Rian heeft het stokje overgedragen 
aan Ans Zwartbol-Roos. 

De bestuursleden bedanken Rian voor zijn jarenlange inzet! 
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Fonds Hartewensen heeft een actieve website met uitgebreide informatie over de wensen! www.fondshartewensen.nl 
Op deze site vindt u nieuwe wensen, wensen in uitvoering en wensen die door Fonds Hartewensen vervuld zijn. 

 

Een duofiets voor Jan Gijzenkade 
 
Op dinsdagochtend 24 januari 2017 werd de duofiets met trapondersteuning 
geleverd. Dat was een feest. Er was een warm welkom voor de chauffeur, want 
dat was de man die de fiets gebracht had. Tim ging gelijk op de fiets zitten en 
wilde zijn jas al op halen om buiten te fietsen. Wat een enthousiasme! Vele 
cliënten wilden de fiets uit proberen en dat gaat nu nog steeds zo door. 
 
We willen het Mr. Cornelis Roozen Fonds bedanken voor dit feestje dat nog vele 
jaren zal duren. 
 
Mocht je zin hebben om lekker te gaan fietsen met een cliënt,  meld je dan aan als 
vrijwilliger bij dagcentrum Jan Gijzenkade. We zijn nog op zoek. 

 
 

 
Trampoline voor ’t Veer 6-8 
 
De nieuwe trampoline voor woning ’t Veer 6-8 is een groot succes, de cliënten zijn er 
erg blij mee.  
Met name twee cliënten maken er veelvuldig op de dag even gebruik van. Freek is 
bij mooi weer altijd in de tuin vinden en gaat nu regelmatig even springen. Jeff kan 
hier ook  heerlijk zijn energie op kwijt, en is er ook dagelijks op te vinden. Maar ook 
voor een aantal andere cliënten is het een leuk contactmoment, samen met 
begeleiding. 

 
 

Fietslabyrint 
 
Bij de Duinwijklaan in Beverwijk werd op 10 februari jl. wel een heel bijzonder 
fietslabyrint  gebracht: de Silver Fit. Het fietslabyrint past op één of twee 
hometrainers en er is keuze uit wel 60 routes: van Amsterdam via de Zwitserse 
alpen naar dierentuin Blijdorp. Het Fiets Labyrint is een interactieve fietstocht, 
waarin de cliënt zelf de route kan bepalen. Ze hebben het gevoel, dat zij ergens naar 
toe gaan en ze genieten van de beelden en geluiden die zij herkennen. Deze 
opstelling is mogelijk gemaakt door Fonds Hartewensen en bijdrages van de cliënten 
en familieleden van de Duinwijklaan. 
 

 
Actie: Red de koeien! 

 
Enkele betrokken vrijwilligers staken de koppen bij elkaar om te onderzoeken of het 
mogelijk was om de koeien van Harteheem weer in hun oorspronkelijke staat terug 
te brengen. Mede dankzij Fonds Burgerinitiatieven van gemeente Heemskerk, 
Fonds Hartewensen en een hele rij gulle gevers is het benodigde bedrag binnen 
twee maanden gerealiseerd. Inmiddels wordt door vrijwilligers samen met Hannes 
en Christine Kuiper hard gewerkt om de koeien weer op te knappen en nieuw leven 
in te blazen. Woensdag 21 juni as. worden de houten koeien onthult tijdens het 
straatfeest Harteheem. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

 

http://www.fondshartewensen.nl/
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Heropening Boerderij de Hartekamp 

 
De boerderij op het terrein van De Hartekamp in Heemstede is al jaren een 
favoriete plek van cliënten en bezoekers maar voldeed niet meer aan de eisen 
die de wetgeving voorschrijft. Vanaf mei tot en met december 2016 is er 
gebouwd aan de boerderij en omliggende groenvoorzieningen. Fonds 
Hartewensen heeft de verbouwing ondersteund met een cheque van € 24.000. 
Hiermee zijn de volgende zaken gerealiseerd: Twee speeltoestellen, een 
plantenkas, een aanpassing in het binnenverblijf van de stal waardoor ook 
cliënten die in een rolstoel zitten naar de dieren kunnen kijken, tablets voor 
cliënten en aankleding in de vernieuwde Boerderij. Op dinsdag 4 april werd de 
vernieuwde boerderij op feestelijke wijze heropend. 
 

   
 

 

Schommel Juttersoord 
 
Vroeger heeft Juttersoord een schommelstoel gehad buiten in de achtertuin.  
Deze is na  ongeveer 20 jaren weg gehaald/ overleden Tegenwoordig heeft 
Dagcentrum Juttersoord een jongere doelgroep. De cliënten stoppen  wel eens 
tijdens een wandeling en maken dan gebruik van een schommel in Wijk aan Zee. 
Hun grote hartewens was een eigen schommel! 
Fonds Hartewensen heeft hun wens gerealiseerd met gelden van donateurs. 
Wij wensen de cliënten heel veel schommelplezier in de prachtig achter tuin in 
Wijk aan Zee 
 
 
 

 

Binnenspelmateraal 't Veer 1 a/b 
 
Het binnenspelmateriaal voor de kinderen van ’t Veer 1 a/b is gerealiseerd! De 
kinderen zijn er erg blij mee ze vragen vaak of ze samen met het personeel even 
daar heen mogen om te genieten van de mooie lichten en geluiden. Dit lukt ook 
altijd daardoor hebben ze ook even 1 op 1 begeleiding, ze komen even tot rust en 
worden zo heerlijk ontspannen, deze rust geeft ze weer nieuwe energie om er 
weer voor te gaan. Zowel de A en B kant maken allebei gebruik van deze fijne 
ruimte. De kinderen en het personeel van het veer 1a-b zijn erg blij met de nieuwe 
ontspanning kamer. Het binnenspelmateriaal t Veer 1a/b is gerealiseerd met dank 
aan de Cornelia Stichting.  

http://www.fondshartewensen.nl/
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Wist u dat…? 
 
…de Vennelaan in Beverwijk haar 10-jarige bestaan vierde?  
Fonds Hartewensen schonk deze reusachtige taart waar cliënten 
en medewerkers heerlijk van konden smullen. 
 
Fonds Hartewensen heeft ook de afgelopen periode weer wensen 
kunnen vervullen met giften van donateurs:  
 

 Bioscoopkaartjes voor Loopbaancentrum Heemskerk 

 De aankleding van de hal in Dagcentrum ’t Veer 1 

 Key-cords voor activiteiten met cliënten door VT&V 

 Drie computers voor Dagbesteding Eekhoornlaan 41-51 

 Een bijdrage aan de elektrische tandem van Fietsclub Harteheem 

 Een afscheidsuitje Loopbaancentrum Heemskerk 
 
 

Wensen in uitvoering 
Deze wensen zijn deels vervuld of toegezegd. De overhandiging vindt plaats binnen afzienbare tijd.  
 

Opknappen Dakterras Duinhuis, afdeling Garnaal 
 
       Buitenbedbank Buitencentrum DC Ouderen Cirkel/’t Hof  

 
Grote tuinparasol ’t Veer 2-4 

 
Donateurs, hartelijk dank voor uw bijdrage!  
 
 

Nieuwe aanvragen Fonds Hartewensen 
Voor deze en andere wensen zoekt Fonds Hartewensen donateurs.  
 

      6 Pits gasstel inclusief oven, Bolwerksepoort 75 
 
      Tovertafel Weid 6 
 
      Kojo alles-in-een computer Cirkel 1 

HELPT U MEE? Elke gift is van harte welkom! 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Bestuur Fonds Hartewensen 
 
Mevr. A. Zwartbol-Roos | voorzitter 
Mevr. E. Flipphi | secretaris 
Dhr. H. Jacob| penningmeester  
Mevr. N. Haan  
Dhr. M. de Bruine 
Mevr. A. Kottman 
Dhr. Th. van der Laan 
Dhr. A. Blankhart 
Mevr. A. Bruijel 

Stichting Fonds Hartewensen wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de stichting voldoet aan strenge eisen 
die de overheid stelt aan goede doelen betreffende hun financieel beleid. U kunt uw gift 
aftrekken van de belasting bij een schenking aan ons.  

Wilt u meer weten neem dan gerust contact met ons op. 
 
www.fondshartewensen.nl 
Contactpersoon: Els Flipphi 
hartewensen@hartekampgroep.nl 
T 06- 23497702 
 
Giften zijn welkom op IBAN NL04INGB0000939393 | BIC INGBNL2A 
t.n.v. Stichting Fonds Hartewensen in Heemstede 

 
 

http://www.fondshartewensen.nl/

