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de Vijfhoek is 
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Bestuur Stichting Vrienden van De Vijfhoek
 

Voorzitter René de Boer                                           06 224 039 01

Secretaris Renate Bowra 06 387 514 86

Penningmeester Teije Dijk 06 512 146 78

Bestuurslid facilitaire zaken Han van Heugten 06 547 608 39

Bestuurslid communicatie Willem de Haas 06 464 346 41

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een van de leden van 

het bestuur van de Stichting Vrienden van De Vijfhoek of stuur een 

mail naar info@vriendenvandevijfhoek.nl



Een kind is in de eerste plaats 
een kind

Bij De Vijfhoek is een kind met een handicap in de eerste plaats 

een kind. Een kind met mogelijkheden en beperkingen. 

Met respect en aandacht creëren de medewerkers van De Vijfhoek

voor elk kind een veilige en plezierige omgeving. In deze ambiance

stelt De Vijfhoek voor ieder kind een begeleidingsplan op waarin 

de ontwikkeling van het kind centraal staat. Dit plan is de leidraad 

voor de begeleiding. Het wordt in overleg met de ouders van het 

kind opgesteld en jaarlijks geëvalueerd en zonodig bijgesteld. 

De begeleiding is gebaseerd op vier uitgangspunten: begrijpen 

en begrepen worden, de ontwikkeling stimuleren, de omgeving 

aanpassen en de zelfstandigheid vergroten.

Tijdens de schoolvakanties en ook op zaterdag is De Vijfhoek 

gewoon geopend. Op deze dagen kunnen ook kinderen uit het 

speciaal onderwijs bij De Vijfhoek terecht voor een passend en 

ontspannen programma.

De Stichting 
Vrienden van De Vijfhoek
 

De Stichting Vrienden van De Vijfhoek is in 1991 door een aantal 

actieve ouders opgericht om grotere projecten te kunnen realiseren 

die niet vanuit de AWBZ/jeugdzorg gefinancierd kunnen worden. 

Projecten die nodig zijn om het dagelijks leven van de kinderen en 

de medewerkers op De Vijfhoek te verbeteren. Onder het motto 

Vierkant achter De Vijfhoek realiseert de stichting projecten en 

activiteiten waarbij De Vijfhoek financieel buiten schot blijft: 

alle benodigde gelden komen uit acties, donateursbijdragen, 

sponsorgelden, giften, fondsen en nalatenschappen. 

Op deze manier zijn onder andere een snoezelruimte, een 

multifunctionele bewegingsruimte en een bijzondere buitenspeel-

plaats gerealiseerd. 

De Vrienden van De Vijfhoek financiert jaarlijks voor iedere groep 

een dagje uit én huifbedrijden voor de kinderen. Ook worden er 

aangepaste spelcomputers, speelobjecten en vervoersmiddelen 

aangeschaft. De Stichting Vrienden van De Vijfhoek ondersteunt 

tegenwoordig in de breedst mogelijke zin.

Ontwikkeling stimuleren

De Vijfhoek streeft naar een zo groot mogelijke mate van 

(relatieve) zelfstandigheid van de kinderen. Dit betekent voor 

het ene kind zelf het brood smeren. Voor een ander kind kan dat 

het ‘spelen’ op een computer zijn. Door op een knop te drukken, 

ziet het kind iets gebeuren op het beeldscherm of hoort hij/zij een 

geluid. Op deze manier wordt de ontwikkeling van het kind 

gestimuleerd en wordt hij/zij uitgelokt tot (re)actie.

Wanneer een kind naast persoonlijke begeleiding ook een 

bepaald soort therapie nodig heeft, regelt De Vijfhoek dat. Daarom 

biedt het, waar nodig, diverse therapieën aan zoals fysiotherapie, 

logopedie, muziekthearpie en ergotherapie. Daarnaast worden 

er (individuele) activiteiten en spellen georganiseerd die het kind 

stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan gym, muziek, zwemmen, 

snoezelen, masseren, knutselen, wandelen, training lichaams-

functies, actie-reactiespellen, Sherborne (ondersteunend 

bewegen), computeren en koken.

Sta ook vierkant achter De Vijfhoek!
 

Met de bijdragen van bedrijven, particulieren, scholen, service-

clubs en fondsen kan de Stichting Vrienden van De Vijfhoek 

nieuwe projecten realiseren en daar waar mogelijk steun bieden. 

Ook de ouders, begeleiders, medewerkers en vrijwilligers 

hebben baat bij de acties die de Stichting Vrienden van 

De Vijfhoek onderneemt. De Stichting heeft de ANBI status en 

staat ingeschreven bij de KvK Alkmaar met nummer 412 407 10.

 

Er zijn diverse manieren waarop u De Vijfhoek kunt steunen:

• als vrijwilliger bij uitjes, begeleiding met wandelen, 

 het bijhouden van de tuin, assisteren met zwemmen, 

 busbegeleiding, klusjes doen; er zijn altijd handjes nodig!

• met publiciteit en fondsenwervingsacties

• met donaties, sponsoring of schenkingen

 

Ons rekeningnummer is NL41 RABO 0396 4595 60 

Via de website www.vriendenvandevijfhoek.nl kunt u zich 

inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief. Op deze website staat 

ook een aanmeldingsformulier voor donateurs.

 

De Vijfhoek
 

De Vijfhoek in Heiloo is een erkend orthopedagogisch dagcentrum

(O.D.C.) voor kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige 

beperking uit de hele regio Alkmaar. Het dagcentrum is onderdeel 

van De Waerden, een professionele dienstverlenende organisatie 

voor mensen met een beperking in Noord-Holland. 

De Vijfhoek werd in november 1973 geopend en biedt aan circa 

veertig kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar een veilige en 

plezierige omgeving.

 

De beperkingen van de kinderen van De Vijfhoek zijn verschillend. 

Er zijn kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een motorische 

beperking, een zintuiglijke beperking, een communicatieve 

beperking of een contactstoornis. Ook komen kinderen naar 

De Vijfhoek die naast hun handicap om andere vormen van 

begeleiding vragen. Bijvoorbeeld kinderen met epilepsie, eet- en 

drinkproblemen, medische problemen of gedragsstoornissen. 

Zij worden begeleid door een team van begeleiders en een 

teamleider. Specialisten die verbonden zijn aan De Vijfhoek, zijn: 

orthopedagoog, muziekpedagoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, 

logopedist en teamarts.

de Vijfhoek 
biedt ruimte 
aan circa 40
kinderen 

de ontwikkeling 
van het kind 
staat centraal

naast 
persoonlijke 
begeleiding 
ook therapie 
mogelijk

de stichting is 
er om het leven 
prettiger te 
maken

er zijn diverse 
manieren om 
de Vijfhoek te 
steunen


