
De ruimte die tot dan 
simpelweg 'gymzaal' werd 
genoemd beantwoordde 
al vele jaren niet meer 
aan de eisen voor kinderen 
met complexere handicaps. 
In 1996 leidden de inspan-
ningen van de Vrienden van de 
Vijfhoek tot een multifunctionele 
bewegings- ruimte. 
De voormalige gymzaal is daarbij 
omgebouwd tot een breed inzet-
bare ruimte, waar alle kinderen 
zich kunnen bewegen onder 
begeleiding van verschillende 
therapeuten. Juist voor de kinde-
ren met een rolstoel is bewegen 
een ervaring die ze zelf niet mak-
kelijk kunnen bereiken en waar 
veel aangepast materiaal voor 
nodig is.

de multifunctionele

    bewegingsruimte

Aan de achterzijde werd de 
ruimte flink vergroot, er is een 
afsluitbare opslagruimte voor 
spelattributen gerealiseerd en de 
vloer werd voorzien van een speciaal 
houten oppervlak, dat de warmte 
beter vasthoudt. Ook werden de 
verwarmingselementen verplaatst 
naar het plafond, hetgeen de veilig-
heid voor de kinderen vergroot.

 de buitenspeelplaats
In 1997 werd 
begonnen met 

de voorbereidin-
gen van een nieuw, 

veelomvattend project 
om de tuin geschikter 

te maken voor alle kinderen 
van de Vijfhoek. In 1999 werd de 
tuin gerenoveerd en toegankelijk 
gemaakt voor kinderen met een 
meervoudige handicap; in 2000 
werd het tuinproject officieel 
afgerond. Dit tuintraject heeft 
een heel bijzonder verloop gehad. 
Vandaar dat de Vrienden van de 
Vijfhoek aan dit voorbeeldpro-
ject een speciaal boekje wilden 
wijden, dat in juli 2000 van de 

persen rolde. Voor dit project zijn 
ruim dertig verschillende fondsen 
en bedrijven en vele particulieren 
bereid gevonden om bijdragen te 
leveren. Dankzij de inspanningen 
van Vrienden van de Vijfhoek 
voldoet de tuin nu weer aan de 
van tevoren bepaalde eisen:

1 toegankelijk
2 veilig
3 bespeelbaar
4 niet seizoensgebonden
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    v
rienden van

  de vijfhoek
De Vijfhoek wordt gesubsidieerd 
via de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ). Plaatsen 
kunnen ook via een persoons-
gebonden budget gefinancierd 
worden. Deze regelingen zijn 
afdoende, zolang het om standaard-
uitgaven en -kosten gaat. Wanneer 
er activiteiten gewenst zijn of 
grotere projecten gerealiseerd 
moeten worden, schieten 
deze bronnen tekort. 

Gevolg: noodzakelijke renovaties 
kunnen geen doorgang vinden.  
Een aantal actieve ouders heeft 
daarom in 1991 de stichting 
Vrienden van de Vijfhoek opge-
richt. Onder het motto ‘Vierkant 
achter de Vijfhoek’ maken zij 
zich hard voor de realisatie van 
projecten waarbij de Vijfhoek 
financieel buiten schot blijft: alle 

benodigde gelden voor deze 
projecten komen uit de 

eigen middelen of uit 
sponsorgelden.



De Vijfhoek is een erkend orthopedago-
gisch dagcentrum voor kinderen met een 
verstandelijke of meervoudige handicap en 

maakt deel uit van Stichting Voorzieningen 
Gehandicapten Noord-Kennemerland, waar-

onder ook twee dagcentra voor volwassenen 
vallen. De Vijfhoek werd in november 1973 geopend.

   de vijfhoek

De kinderen van de Vijfhoek laten zich globaal in vier zorggroepen 
indelen:

kinderen met een meervoudige handicap, die naast een verstan-
delijke ook een lichamelijke (bijv. spasticiteit) of een zintuiglijke 
handicap (bijv. slechthorendheid of slechtziendheid) hebben;
kinderen met autisme of een aanverwante contactstoornis;
kinderen met een ontwikkelingsachterstand door onbekende 
oorzaak; 
kinderen met een verstandelijke handicap die daarnaast nog andere  
vormen van zorg vragen door epilepsie, gedragsstoornissen, eet/
drinkproblemen et cetera.

In totaal kunnen er 40 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar 
geplaatst worden.

•

•
•

•

Natura:
• plantjes voor de tuin
• hulp bij uitjes of busvervoer

• bijhouden van de tuin
• spelmateriaal

Heeft u zelf een suggestie? 
Laat het ons weten!

Geld:
• donatie 

• sponsoring
• de Vijfhoek als goed doel bij opening of jubileum

• schenking (fiscaal voordeel voor bedrijven)

          steun de vijfhoek
Er zijn diverse manieren waarop 
u de Vijfhoek kunt steunen. Graag 
willen we u enkele suggesties 
aanreiken. Bijdragen zijn altijd 
welkom, zowel in natura 
als in geld.

    de 
snoezelruimte

In 1993 hebben de Vrienden van 
de Vijfhoek het eerste project gereali-
seerd: een nieuwe snoezelruimte.
Hierin kunnen zintuiglijke ervaringen opgedaan wor-
den met behulp van lichteffecten, geluiden, geuren en 
diverse voelmaterialen. Voor de kinderen is dit een zeer pret-
tige combinatie van leren, spelen, ontspannen en genie-
ten. De snoezelruimte bevindt zich in een geheel door 
de Vrienden van de Vijfhoek gefinancierde aanbouw 
aan de voorzijde, waar tevens drie therapeuten-kamers in gere-
aliseerd zijn.

    
vierkant 

achter 

  de vijfh
oek

Als u lang nadenkt, is er vast wel een reden 
te bedenken waarom u de Vijfhoek tot 

zover niet gesteund heeft. Maar de 
kinderen geven u zo 1001 redenen om 
dat vanaf vandaag wel te doen. 

Sta vierkant achter de Vijfhoek...word 
donateur! Maak uw bijdrage over op 
gironummer 6293351 of op bank- 

rekeningnummer 39.64.59.560 ten gun-
ste van Stichting Vrienden van de Vijfhoek. 

Namens de kinderen: bedankt!!

•

•

•

•

De activiteiten van de Vrienden van de Vijfhoek zijn zeer divers, 
zoals de volgende opsomming laat zien.

Het Taxifonds werd opgezet door de Vrienden van de Vijfhoek toen 
een langere vakantie financieel niet meer haalbaar bleek. Het is nu 
mogelijk om een aantal maal per jaar met de kinderen een dagje op 
stap te gaan.
De renovatie van de buitenspeelplaats heeft een heel bijzonder ver-
loop gehad. Vandaar dat de Vrienden van de Vijfhoek er een speciaal 
boekje aan gewijd hebben: De Buitenspeelplaats. Nu te koop voor
f 49,50/E 20,00
Voor de drie grote projecten werden fondsen met succes aangeschreven 
om de Vrienden van de Vijfhoek te ondersteunen.
'Het blijft geen kermis' was het motto van een succesvol popfestival, 
dat twee maal werd georganiseerd op het Stationsplein te Heiloo. De 
opbrengsten kwamen ten goede aan de Vijfhoek. 

 activiteiten van 
vrienden van de   
 vijfhoek

Daarnaast organiseerde de Vrienden van de Vijfhoek onder andere een 
optreden van de Jostiband in de Vest, verkoop van promotieartikelen 
en collectes. Daarmee inspireerden zij ook anderen; intussen zijn er al 
vele succesvolle initiatieven door derden ontplooid zoals een dansmid-
dag, deelname aan een TV-quiz, winkeliersactie met BZN-optreden, een 
voetbal- en een golftoernooi.


