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Eigentijdse dagbesteding voor senioren met een
vorm van kwetsbaarheid
Betekeniswaardig blijven, je autonomie behouden, erbij horen en ertoe doen.
Het zijn belangrijke waarden voor iedereen. Maar als dit vanzelf niet meer zo
makkelijk gaat, of als je de diagnose dementie, Parkinson of NAH hebt, kan dit
best een hele toer zijn. Van het ene op het andere moment kan zomaar 'je
ziekte' centraal komen te staan in plaats van 'jezelf'. En word je afhankelijk van
specialisten en je omgeving. Kennemerhart Oppeppers biedt ondersteuning als
je liever je eigen regie, ook al lijkt dat misschien niet altijd mogelijk, wil houden.
 
Kennemerhart Oppeppers biedt in de regio Zuid-Kennemerland eigentijdse
activiteiten, op maat, passend bij ieders levensstijl en persoonlijke interesse. Onze
werkwijze richt zich op iedereen die actief onderdeel wil blijven uitmaken van de
maatschappij. Ook als contact maken en/of aansluiten bij de maatschappij niet
vanzelfsprekend is. We gaan er op uit met wie kan en wie wil en stimuleren
iedereen om te doen waar hij/zij blij van wordt. Het programma bestaat uit
eigentijdse activiteiten rondom Sport & Bewegen, Kunst & Cultuur, Groen &
Natuur, Vitaliteit & Preventie en Creatie. Deskundige medewerkers zijn aanwezig
om waar nodig ondersteuning te bieden. Wees van harte welkom om een kijkje te
komen nemen!  



korte en langere wandelingen
themaroutes en workshops
bezoek aan musea, theater en/of lezingen
verrassende sportactiviteiten op maat

Sport op maat. Samen in beweging! Met sporten zoals boksen, zwemmen,
fitness, tafelvoetbal, tafeltennis, jeu de boules (of boccia) en vissen in het
Spaarne. Afgestemd op ieders mogelijkheden en wensen. Al dan niet bij de
lokale club, op een Oppeppers locatie of thuis online. 
Dansen doe je samen. Samen plezier maken! Op locatie of in samenwerking
met een dansschool. 
Cognifit. Dammen of schaken, vinyl draaien, geheugenspellen en games.
Houd je brein fit!  

Kunst kijken in het museum. Er valt heel veel te zien. Laat je inspireren door
een conservator of andere gastsprekers en ervaar het samen kunst kijken met
behulp van VTS (Virtual Thinking Strategies). 
Muziek beleven en maken. Laat je meevoeren op het ritme en de sfeer van
een mooi muziekstuk of durf eens een instrument te bespelen. 
Online op reis. Samen met VindiQ digitale uitjes beleven in Nederland of ver
weg. In directe samenspraak met een lokale gids op pad voor het ervaren van
het reisgevoel. 

Oppeppers Op Pad
Met wie graag fysiek actief wil zijn, gaan we er samen op uit. Ons startpunt is een
locatie met koffie/thee waar je zelfstandig naartoe komt. Vanuit daar starten we
activiteiten zoals:

Oppeppers Dichtbij
Je bent wat minder mobiel, maar wilt nog wel van alles ondernemen. Onze
medewerkers hebben oog voor ieders specifieke wensen, behoeften en
mogelijkheden. Hieronder een greep uit dit veelzijdige en eigentijdse aanbod dat
we zowel aanbieden op onze Dichtbij locaties als op locaties van
samenwerkingspartners in zorg, sport of cultuur. Eventueel doen we dit ook in
samenwerking met behandelaren.

Sport & Bewegen

Kunst & Cultuur



Groene Dagbesteding. Voor mensen met groene vingers die graag buiten
zijn. Op onze eigen tuin is van alles te doen: zaaien, oogsten, snoeien en
wandelen. 
De timmer/houtbewerkingsclub. We maken met eigen handen van (afval)hout
iets nieuws. 
Door de bomen zie je het bos. We brengen de natuur dichtbij door sprekers
uit te nodigen die hier alles over kunnen vertellen of gaan samen met hen op
pad. 

Lifestyle challenge. Een gezonde lifestyle vraagt discipline. Onze medewer-

Preventieweken. Voorkom problemen. Alles wat je moet weten over
valpreventie, zorgtechnologie, eigen kracht. Dit wordt begeleid door
professionals. 
Samen eten is zoveel gezelliger. Bewust, gezond en vooral lekker. Informeer
naar onze Eetclubs. 

Goud Delven voor ouderen. Een creatief teken- en schrijfproject samen met
Stichting Gouden Verhalen. Uit de tekeningen ontstaan bijzondere acties
zoals een expositie of een theaterstuk die een eerbetoon zijn aan de ‘gouden
herinneringen’ van de deelnemers.  
Creatieve ontmoetingen. Met mozaïek, absurde kunst, toneel of schilderen
zoals Herman Brood. Op een Oppeppers locatie, dan wel in een wijk of buurt
waarbij ontmoeten centraal staat. Onder leiding van ervaren docenten.  
Oppeppers straatkunst. Dit vloeit voort uit de creatieve ontmoetingen
hierboven. Jouw werk wordt onderdeel van een groter geheel. We werken toe
naar een unieke object of objecten die in een pop-up vorm op straat
tentoongesteld worden. 

Groen & Natuur

Vitaliteit & Preventie

       kers coachen je elke week. En maandelijks nodigen we een bewegingsagoog,
       ergotherapeut, diëtist of yogadocent uit voor een extra boost. 

Creatie

Oppeppers Thuis
De mantelzorgers van onze deelnemers geven we persoonlijke aandacht en
bieden we ondersteuning via de mantelzorg gespreksgroep, aansluiting bij
activiteiten bij gedeelde interesse en de verschillende Eetclubs. Ook actief
meedenken in het activiteitenaanbod of uitvoerend ondersteunen is mogelijk en
welkom. 



Dans, dans2 – Uniek dansproject voor jong en oud in de buurt. Een
samenwerking met Hart-Haarlem, Dansschool Vos en Sint Jacob. 
Kom naar het Verhalenhuis – Elke maand speciaal voor senioren en vaak met
een lunch. 
Goudmakers Noord editie 2023 – Een samenwerking met Hart-Haarlem en
Stichting Gouden Verhalen. Inwoners van Noord gaan aan de slag met kunst-
en cultuur professionals en werken toe naar een eindpresentatie. 
Oppeppers vakantieweek – Ook dit jaar gaan we er weer een midweek op uit. 
Week van de Eenzaamheid – Voor ons de Week van de Ontmoeting. Van 28
september t/m 4 oktober organiseren we laagdrempelige activiteiten om nog
meer in te kunnen spelen op de wensen en behoeften en mogelijkheden van
onze deelnemers.  
Dag van de mantelzorger - Op 10 november delen we onze eigen Oppepper
uit.  

Oppeppers Samen
We werken graag en nauw samen. Zo hebben we contact met een breed scala
aan specialisten en samenwerkingspartners. Daarnaast werken we samen aan
mooie projecten met maatschappelijke en culturele partners, welzijnsorganisaties,
het onderwijs, buurtbewoners, kunstenaars en wie verder maar wil.

Ook in 2023

Wees van harte welkom, bel voor een kennismaking of meer informatie met één
van onze medewerkers op 023-5837520. Onze openingstijden zijn flexibel,
informeer naar ons aanbod. Zie ook: www.kennemerhart.nl/dagbesteding 
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