
OKTOBER 2019

Uitkomst  
Cliënttevredenheidsonderzoek  
Extramurale zorg,

Teammanager Zorg

Eind mei is er een vragenlijst met betrekking tot de 
cliënttevredenheid gestuurd naar onze extramurale 
cliënten. We hebben veel reacties terug ontvangen.

Het gemiddelde cijfer dat u ons gegeven heeft is een 7,6. 

Positief uit het onderzoek is naar voren gekomen het 
behouden van de eigen regie over uw leven. Daarnaast kwam 
naar voren dat medewerkers vriendelijk, behulpzaam en 
respectvol met u omgaan. Tevens werd de aandacht die u van 
onze medewerkers ontvangt als positief ervaren. Ook de 
geleverde zorg werd door velen van u goed beoordeeld.

Wij zijn blij met deze uitkomsten, maar hebben ook 
aandachtspunten van u meegekregen. Zoals bijvoorbeeld te 
veel wisseling van extern personeel en het tijdstip van zorg. 

Per september is de formatie aangevuld met  
nieuwe leerlingenplaatsen, zodat de zorg door ‘eigen’ 
personeel geleverd kan worden. Daarnaast hebben wij per 
oktober een nieuwe medewerker kunnen aantrekken.  
Hierdoor hopen wij minder inzet van externen nodig te hebben.

Het tijdstip van zorg kan niet altijd op het gewenste moment, 
omdat wij ook rekening moeten houden met medicatie op 
gezette tijden, dagbehandeling ziekenhuisbezoeken etc.

Wij bedanken u voor het invullen van de vragenlijst. Uw mening 
is van groot belang voor de inzet van onze zorgvraag!

Met vriendelijke groet,

Gerda Caspers

BOEKENMARKT EN LOTERIJ  
ZATERDAG 9 NOVEMBER VAN 10.30  
TOT 15.30 UUR IN HET GRAND CAFÉ 

Zaterdag 9 november is het weer zover! Dan vindt de 
jaarlijkse boekenmarkt plaats. Naast tweedehands 
boeken worden ook bijvoorbeeld zelfgemaakte (kerst-)

kaarten, sieraden, legpuzzels, spelletjes, cd’s en planten 
verkocht. De gehele dag kunnen loten gekocht worden 
waarmee prachtige prijzen te winnen zijn. 

Voor bovenstaande markt kunnen wij nog steeds van  
alles gebruiken, zoals boeken, sieraden, (hand-)tassen, 
langspeelplaten, dvd’s, cd’s, puzzels, ezelschapsspelen en 
bloempotten voor in de plantenkraam. Ook kinderboeken  
en -legpuzzels zijn van harte welkom. Mocht u, uw kinderen  
en/of (achter-)kleinkinderen nog wat kwijt willen……dan 
houden wij ons van harte aanbevolen.

De opbrengst gaat ook dit jaar naar de  
‘Stichting Vrienden van Groot Hoogwaak’. 

U bent van harte welkom. 



KERKDIENSTEN OKTOBER
WEEKSLUITINGEN IN ‘DE RECREANETTE’,  
Aanvang: 16.00 uur
 
Vrijdag 4 oktober  Ds. R.C.G. Schultheiss  
Vrijdag 11 oktober  Dhr. J. van Duin  
Vrijdag  18 oktober  Dhr. D. Barnhoorn 
Vrijdag  25 oktober  Ds. S. Dingemanse

DIGITALE KERK VANUIT DE BUURTKERK  
IN NOORDWIJK
Zondag 6 oktober in de oude kapel
Aanvang: 10.00 uur 

Wekelijks is op maandag om 16.00 uur  
de zondagdienst uit de Buurtkerk via het  
kabelnet te beluisteren.

KATHOLIEKE VIERING IN DE OUDE KAPEL
Woensdag 16 oktober Woord- en Communieviering. 
Aanvang: 19.00 uur

WILT U OOK VRIJWILLIGER WORDEN? 
Neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met  
Marlies van der Vring, Teammanager Welzijn en 
Vrijwilligers. Zij gaat graag samen met u op zoek  
naar het vrijwilligerswerk dat het beste bij u en  
onze organisatie past! Tel.nr. 071-368 88 88  
of per e-mail: mvandervring@groothoogwaak.nl

VACATURES VRIJWILLIGERSWERK
VRIJWILLIGERS MAKEN HET LEVEN MOOIER!
Een kleine greep uit onze vrijwilligersvacatures:
VRIJWILLIGER ACTIVITEITENCOMMISSIETwee maal per 
maand is er een muzikaal optreden in De Duinpan. Deze 
optredens worden georganiseerd  door de 
activiteitencommissie. Deze bestaat uit een kleine groep 
enthousiaste vrijwilligers. Zij denken mee in de samenstelling 
van het zaterdagmiddagprogramma, zijn gastvrouw/-heer voor 
de muziekgroepen die komen optreden en zorgen samen met 
andere vrijwilligers dat de middag goed verloopt.
Dag en tijd bijeenkomsten activiteitencommissie: 3 maal per jaar
Dag en tijden begeleiding van zaterdagmiddagoptredens: in 
overleg/per toerbeurt

VRIJWILLIGER CHAUFFEUR  ROLSTOELBUS
Regelmatig gaan cliënten op stap met de rolstoelbus, 
bijvoorbeeld voor een bezoek aan een tuincentrum, een rondrit, 
vliegtuigspotten of een  museumbezoek. De rolstoelbus wordt 
gereden door vrijwilligers.
Dag en tijd: volgens rooster (in overleg). 

VRIJWILLIGER GRAND CAFÉ
Er is hard gewerkt aan de renovatie van hal en restaurant van 
Groot Hoogwaak met het doel een warme, sfeervolle ruimte 
waar men een kopje koffie kan drinken, een versnapering of 
maaltijd kan gebruiken maar ook bv. een boekje kan lezen, een 
partijtje kan biljarten of een spelletje kan doen. Een plaats waar 
men zich welkom voelt en het fijn is om te zijn. Vrijwilligers en 
medewerkers zijn hier gezamenlijk verantwoordelijk voor  
een gastvrije ontvangst en verblijf van cliënten,  
bewoners en bezoekers. 
Dag en tijd: in overleg

VRIJWILLIGER BEGELEIDING MAALTIJDGEBRUIK  
(ONTBIJT, LUNCH, AVONDETEN) OP  
HUISKAMER/WOONPLEIN 
Binnen Groot Hoogwaak zijn verschillende ruimten waar 
cliënten gezamenlijk de maaltijd kunnen gebruiken. Op afdeling 
kleinschalig wonen heten deze ruimten huiskamers, in het 
zorghuis woonpleinen.  Vrijwilligers begeleiden cliënten bij  
hun maaltijdgebruik. Dit kan tijdens het ontbijt, de lunch  
of avondmaaltijd zijn.
Dag en tijd: afhankelijk van de maaltijd ongeveer  
8.00/8.30-10.00/11.45-13.15/16.3-18.00 uur.

Voor volledig overzicht van vrijwilligersvacatures,  
zie www.groothoogwaak.nl 

Voor allen Heer, die eenzaam zijn,

voor allen, die U zijn vergeten,

voor allen, die zichzelf zo klein

en hopeloos onbelangrijk weten.

Voor ieder die geen blijdschap kent,

voor elk die onder druk moet leven

voor ieder, wie Gij één talent,

geen 10 talenten hebt gegeven.

Voor allen, die met scherpe tong

de ander soms heel erg bezeren.

Voor ieder, die heel lang niet zong,

voor elk die ’t liefste moet ontberen.

Maar ook voor allen die zich rijk beschouwen 

en alleen maar op zichzelf vertrouwen.

Voor allen, die een sterke dijk van haat

rondom hun harten bouwen.

Voor allen, bid ik U, o Heer,

vooral voor hen die zelf niet vragen

en voor mijzelf bid ik steeds meer

of ‘k blij en dapper ’t kruis mag dragen.

JO KAPTEIN
(dit stond in Het Schepnet van 1984)

Gebed voor elke dag

LIDMAATSCHAP - Groot Hoogwaak
Als lid van Groot Hoogwaak heeft u een streepje voor. 
Naast een abonnement op onze maandelijkse 
nieuwsbrief ‘Groots Hoogwaak’, kunt u gebruik 
maken van onze diensten en deelnemen aan diverse 
activiteiten. Ook kunt u op vertoon van uw ledenpas 
terecht bij verschillende ondernemers voor leuke 
aanbiedingen en kortingen. Bijvoorbeeld: 

ZWEMBAD BINNENZEE
Nieuwe Zeeweg 165, te Noordwijk
10% korting op ontbijt, 50 cent korting op koffie en 
thee op dinsdagochtend, 5% korting op abonnement 
(kwartaal/jaar Aquasporten), 50% korting op 
inschrijfgeld abonnement 

OUDERENWINKEL NOORDWIJK
Van Speijkstraat 2, Noordwijk
Gratis rugsteun op een Topro Troja 2G rollator



  08.45 uur: Gezamenlijk ontbijten,  
aansluitend zwemmen

     13.30 uur: Uitstap met de rolstoelbus voor 
cliënten van het zorghuis 

 10.30 uur: Religieuze zang in de oude kapel
 13.30 uur: Molentocht door het Groene Hart, 

aansluitend koffie drinken

  14.30 uur: Spelsoos en klaverjassen  
in het Grand Café 

  16.00 uur: Pannenkoeken eten in Boshut  
’t Pannenland’ in Vogelenzang 

  10.00 uur: Schilderclub in de oude kapel
 14.00 uur: Rolstoelwandelen
 16.00 uur: Weeksluiting in de oude kapel

 10.00 uur: Digitale kerk in de oude kapel

 14.00 uur: Bridge in het Grand Café  
 14.30 uur: Handwerken in het Grand Café  

 09.30 uur: Zwemmen
 14.30 uur: Bingo in het Grand Café   

  10.30 uur: Religieuze zang in de oude kapel
 13.30 uur: Overdekt winkelen in  

Winkelhof Leiderdorp

 11.00 uur: Uitstap met de rolstoelbus voor 
bewoners van afdeling kleinschalig wonen. 

    14.30 uur: Spelsoos en klaverjassen  
in het Grand Café  

  19.00 uur: Jeu de boules in de tuin

  10.00 uur: Schilderclub in de oude kapel
 14.00 uur: Buurtpendel.  

Vertrek vanuit het Grand Café 
 14.00 uur: Rolstoelwandelen 

 14.30 uur: Optreden Noortuks 
vissersvrouwenkoor in het Grand Café 

 14.00 uur: Bridge in het Grand Café  
 14.30 UUR: Handwerken in het Grand Café  

 09.30 uur: Zwemmen
  13.30 uur: Uitstap met de rolstoelbus voor 

cliënten van het zorghuis
  15.30 uur: Oud Hollandse zangmiddag  

onder muzikale begeleiding van  
Mw. van Putten in het Grand Café  

  10.30 uur: Religieuze zang in de oude kapel 
 11.30 uur: Rondrit Den Haag, aansluitend visje 

eten bij Simonis aan de Scheveningse haven
 19.00 uur: Woord- en Communieviering  

in de oude kapel

 13.30 uur: Dorpjesroute, aansluitend  
koffie drinken bij Grand Café Graaf Jan  
in Sassenheim

 14.30 uur: Spelsoos en klaverjassen  
in het Grand Café  

 10.00 uur: Schilderclub in de oude kapel
 14.00 uur: Rolstoelwandelen
 16.00 uur: Weeksluiting in de oude kapel

 14.00 uur: Bridge in het Grand Café   
 16.00 uur: Handwerken in het Grand Café  

 09.30 uur: Zwemmen
 13.30 uur: Bezoek aan Landgoed  

Clingendael in Den Haag 
 15.30 uur: Borrelmiddag onder  

muzikale begeleiding van Mw. van Putten  
in het Grand Café  

 10.30 uur: Religieuze zang in de oude kapel

 11.00 uur: Uitstap met de rolstoelbus voor 
bewoners van afdeling kleinschalig wonen

 14.30 uur: Spelsoos en klaverjassen  
in het Grand Café  

 10.00 uur: Schilderclub in de oude kapel
 14.00 uur: Buurtpendel.  

Vertrek vanuit het Grand Café 
 14.00 uur: Rolstoelwandelen
 16.00 uur: Weeksluiting in de oude kapel

 14.30 uur: Optreden De Zeekanters

 14.00 uur: Bridge in het Grand Café  
 14.30 uur: Handwerken in het Grand Café  

 09.30 uur: Zwemmen
 10.30 uur: Modeshow
 14.00 uur: Kledingverkoop in het Grand Café

 10.30 uur: Religieuze zang in de oude kapel
 13.30 uur: Koffie drinken in restaurant ‘t 

Kompas op Kaageiland

 14.30 uur: Spelsoos en klaverjassen  
in het Grand Café 

 16.00 uur: Dineren bij restaurant  
De Jonge Garde in de KTS in Voorhout  
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Uitstappen met de rolstoelbus zijn toegankelijk  
voor cliënten en leden van Groot Hoogwaak.  
Ook wanneer  u niet goed meer ter been bent  
of aan een rolstoel gebonden kunt u aan deze 
uitstappen deelnemen. Dan wordt u thuis  
opgehaald en na afloop weer thuis gebracht.

De uitstappen vertrekken vanuit het Grand Café  
van Groot Hoogwaak. De kosten voor vervoer zijn     
€ 5,00 wanneer de uitstap een dagdeel betreft,  
bij een daguitstap bedragen deze € 10,00 en 
wanneer de uitstap een gedeelte van ochtend  
en middag betreft bedragen de kosten € 7,50.  
Consumpties zijn voor eigen rekening.  
Eventuele  bijkomende kosten voor entreebewijzen 
staan in het programmaoverzicht vermeld.  
Voor de uitstappen kunt u zich aanmelden  
bij de informatiebalie van Groot Hoogwaak.  
Na betaling is uw inschrijving definitief.

De buurtpendel rijdt om de week op vrijdagmiddag 
(zie agenda) tussen 13.30 uur en 17.00 uur.  
Het gebied waar de Buurtpendel rijdt is Noordwijk 
(Zee/Binnen) en Katwijk aan Zee en het maakt niet 
uit of het nu gaat om een boodschap doen, ergens 
koffiedrinken of bv. even bij een vriendin op bezoek 
gaan. De kosten zijn €2,00 voor een retourtje.                                                                                                                                       

Voor de buurtpendel kunt u zich tot op de dag van 
de rit zelf voor 12.00 uur bij de informatiebalie van 
Groot Hoogwaak aanmelden, graag met vermelding 
van uw naam, telefoonnummer, adres waar u in wilt 
stappen en de gewenste bestemming. Wanneer u op 
het terrein van Groot Hoogwaak woont wordt u om 
14.00 uur in het Grand Café van Groot Hoogwaak 
verwacht. Woont u in het dorp dan wordt u tussen 
13.15 uur en 13.45 uur met de rolstoelbus opgehaald. 

OVERZICHT 
activiteitenaanbod voor  
bewoners van het zorghuis
Voor leden (van het terrein) is deelname (in overleg)  
beperkt mogelijk. Kosten voor deelname € 4,00.

Maandag  
 10.30 uur: Religieuze zang, Oude kapel

 14.30 uur:    Beweegplezier, Huiskamer KW 
Groen en natuur, Woonplein BG 
Zitdansen, Woonplein 2

Dinsdag    
 10.30 uur:  Bakken/koken, Woonplein BG 

Herensoos, Woonplein 2

1e van de maand   
 14.30 uur: Filmmiddag, Woonplein 1

2e en 4e van de maand     
 14.30 uur: Creatief, Woonplein 1

3e van de maand    
 14.30 uur: Seniorenkoor, Woonplein 1
 Diverse activiteiten, Huiskamer KW

Woensdag   
 10.30 uur: Religieuze zang, Oude kapel

1e, 2e, 4e van de maand     
 10.30 uur: Diverse activiteiten, Woonplein BG
 Diverse activiteiten, Huiskamer KW 

 14.30 uur:  Beweegplezier, Woonplein BG 
Terug naar vroeger , Woonplein 1

Donderdag   
 10.30 uur:  Hondenbezoek, Woonplein BG 

Goud voor Oud, Woonplein BG 
Terugblik in de tijd, Huiskamer KW

 14.30 uur: Diverse activiteiten, Woonplein 2

 14.30 uur: Individuele activiteiten, Aan huis

Vrijdag     
 10.30 uur:   Beautysalon, Woonplein 1 

Individuele activiteiten, Aan huis

 14.00 uur: Rolstoelwandelen, Buiten

 14.30 uur: Oud Hollandse zang, Huiskamer KW

Fitness:  Dagelijks geopend van 9.00–20.00 uur.
Kapsalon:  Dinsdag t/m vrijdag vanaf 9.00 uur.  

Afspraak maken via: 071-368 88 18.
Geld opnemen:   U kunt geld max. € 50,- pinnen bij de  

receptie op maandag, woensdag  
en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.



DAGMENU’S OKTOBER

DINSDAG 1 OKTOBER
Broccolisoep
Gehaktbal h.o.h.
Vleesjus
Gekookte aardappels
Capucijners + spek en ui
caramelvla

WOENSDAG 2 OKTOBER
Chinese bamisoep
Babi Pangang
Pangangsaus
Rijst
Kroepoek
sinaasappelvla

DONDERDAG 3 OKTOBER
Vermicellisoep
Sucadelapje
Vleesjus
Stamppot Hutspot
Citroenvla 

VRIJDAG 4 OKTOBER
Gebonden kerriesoep
Gebakken kibbeling
Kibbelingsaus
Aardappelpartjes
Wafelworteltjes naturel
Stratiachella yoghurt

MAANDAG 7 OKTOBER
Tuinkruidensoep
Kalfsragout
Rijst
Gekookte doperwtjes
Dessert van de dag

DINSDAG 8 OKTOBER
Gebonden champignonsoep
Rookworst
Vleesjus
Stamppot zuurkool
Koffievla 

WOENSDAG 9 OKTOBER
Holl. Boerengroentesoep
Kalkoenburger
Vleesjus
Gekookte aardappels
Gemengde groente
Twee-kleurenvla

DONDERDAG 10 OKTOBER
Chinese kippensoep
Bami goreng + satéstokje
Pindasaus + spiegeleitje
Kroepoek
Bananenvla 

VRIJDAG 11 OKTOBER
Franse mosterdsoep
Gegrilde zalm
Dille saus
Gebakken krieltjes
Baby worteltjes
Caramelvla 

MAANDAG 14 OKTOBER
Heldere groentesoep
Slavink
Vleesjus
Gekookte aardappels
Bietjes + appelblokjes
Dessert van de dag

DINSDAG 15 OKTOBER
Franse uiensoep
Rookworst
Vleesjus
Stamppot boerenkool
Aardbeienkwark 

WOENSDAG 16 OKTOBER
Gebonden preisoep
Hamlampje
Vleesjus
Gekookte aardappels
Andijvie a la creme
Advokaatvla 

DONDERDAG 17 OKTOBER
Chinese tomatensoep
Nasi goreng + satéstokje
Pindasaus + spiegeleitje
Kroepoek
Vanillevla 

VRIJDAG 18 OKTOBER
London derrysoep
Gebakken lekkerbek
Remouladesaus
Aardappelschijfjes
Wortel/peultjes
Griesmeelpudding + saus

MAANDAG 21 OKTOBER
Broccolisoep
Procureurlapje
Vleesjus
Gekookte aardappels
Witte kool + kerrie
Dessert van de dag

DINSDAG 22 OKTOBER
Chinese bamisoep
Goulashschotel
Rijst
Gekookte doperwtjes
Abrikozenvla

WOENSDAG 23 OKTOBER
Italiaanse minestronesoep
Rookworst
Vleesjus
Stamppot zuurkool
Yoghurt appel kaneel

DONDERDAG 24 OKTOBER
Thaise kipkerriesoep
Bami goreng + satéstokje
Pindasaus + spiegeleitje
Kroepoek
Advokaatvla 

VRIJDAG 25 OKTOBER
Gebonden lente-uisoep
Gebakken kibbeling
Remouladesaus
Gebakken krieltjes
Worteltjes met boter
Perenkwark 

MAANDAG 28 OKTOBER
Gebonden champignonsoep
Gehaktbal h.o.h.
Vleesjus
Gekookte aardappels
Groene kool
Dessert van de dag

DINSDAG 29 OKTOBER
Jachtsoep
Sucadelapje
Vleesjus
Stamppot Hutspot
Griesmeelpudding + saus

WOENSDAG 30 OKTOBER
Tomatensoep
Kalkoenburger
Vleesjus
Gekookte aardappels
Gestoofde appeltjes
Bosvruchtenkwark 

DONDERDAG 31 OKTOBER
Heldere kippensoep
Nasi goreng + satéstokje
Pindasaus + spiegeleitje
Kroepoek
Hopjesvla 



Incl. 1 consumptie en koffie
Reserveren BIj de gastvrouwen mag tot en met 
maandag 29 Oktober

Voorgerecht 
• Caesar salade met gerookte zalm en pesto

 Hoofdgerecht
• Heldere groentesoep
• Kippenpoot met een heerlijke jus, gebakken 

aardappelpartjes & Hollandse sperziebonen  
met spekjes

Nagerecht
• Grand dessert du chef

Thema maaltijd:  
een beetje op z’n Hollands
WOENSDAG 31 OKTOBER 
OM 17.30 UUR. PRIJS: € 19,50

INFORMATIE

Groot Hoogwaak 1

2202 TG Noordwijk

T 071 – 368 88 88

info@groothoogwaak.nl

www.groothoogwaak.nl 

VOOR ADVIES

Clientservicebureau

071 – 368 87 89 (bereikbaar van maandag 

t/m vrijdag van 8.30 – 12.00 uur).

clientadviseur@groothoogwaak.nl

CLIENTENRAAD

Dhr. W. Hollart, voorzitter

071 – 361 60 03

hollart@voorhout.speedxs.nl

Dhr. P.P. van Roermund

06 – 46 43 49 77

Roermund00@hotmail.com

HUURDERSCOMMISSIE

Dhr. A. Schippers, voorzitter (DA 13)

Dhr. J. Hoek, secretaris (DA 15)

Dhr. J. van Duyn, lid (DA 44)

Dhr. C. Hogenhuis, lid (DA 18)

Mw. C. G. Erades, lid (App. 150)

RAAD VAN TOEZICHT

Mw. R. Koppen – Kreyne, voorzitter

Mw. L. van der Voorn, vice voorzitter

Mw. N. van den Oever – de Bes, secretaris

Dhr. M.J. Fortuin, penningmeester

secretariaat@groothoogwaak.nl

GEESTELIJKE VERZORGING  

IN GROOT HOOGWAAK

Vanuit de Protestantse Gemeente Noordwijk:

Mw. Ds. P. van der Burg, tel.: 06-18 40 97 27, 

ds.p.vdburg@gmail.com

Ds. S.J. Dingemanse, tel.: 071-36 452 06, 

simondingemanse@gmail.com

Vanuit de Rooms-Katholieke Parochie  

St. Jeroen en Maria ter Zee:

Dhr. B. Prins, tel. 06-18992815

DENKT U OOK 
MET ONS MEE? 
 
De woonpleinen zijn in gebruik. De renovatie van de  
begane grond nadert zijn einde. Ons nieuwe Grand Café  
is  door de gebruikers al enthousiast ontvangen.  
De verbouwing van het souterrain moet nog wel  
gaan plaatsvinden. Maar aan mooie ruimten hebben  
we niets, als er niet in geleefd wordt. Voor ons is  
het moment dan ook daar om met u, bewoners van  
het zorghuis en bewoners wonend in de appartementen  
op ons terrein, eens om de tafel te gaan over de  
vraag wat het leven hier voor u meer inhoud en  
betekenis/belevenis zou geven? En daaraan  
gekoppeld natuurlijk de vraag wat u, uw medebewoners  
en wij vanuit de organisatie Groot Hoogwaak daarin  
voor elkaar zouden kunnen betekenen. Want natuurlijk  
is uw en ons doel gelijk, namelijk dat het voor iedereen  
fijn is om hier te zijn. 

Voor de bewoners uit het zorghuis zullen hiervoor 3 
koffiebijeenkomsten op de woonpleinen georganiseerd 
worden. De data worden tijdig aan u doorgegeven. 
Als bewoner op ons terrein bent u natuurlijk ook van  
harte uitgenodigd om mee te denken. U kunt zich hiervoor 
aanmelden bij het secretariaat van Groot Hoogwaak via 
e-mail:  secretariaat@groothoogwaak.nl 
of telefoonnummer: 071-36 88 803. U ontvangt dan  
een uitnodiging voor een informele bijeenkomst. 


