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Beste lezer, 
Een aantal weken geleden ben ik bij Groot Hoogwaak begonnen. 
Inmiddels vallen de bladeren en wordt het alweer kouder, 
maar in Groot Hoogwaak komt juist de warmte weer terug 
en is het restaurant bijna af. Mooie nieuwe kleuren, een 
vuurtje in de haard, goede stoelen en zelfs de cappuccino is 
terug van weg geweest. Het biljart wordt goed bespeeld en 
de piano is gestemd. We gaan vooruit en ik hoor een hoop 
enthousiaste verhalen van alle bezoekers over hoe mooi het 
is geworden. Op ons eigen televisie kanaal kunt u meekijken 
bij evenementen in het restaurant. En laten we hopen dat 
er meer en meer activiteiten in deze mooie gelegenheid 
plaats gaan vinden. De eerste verjaardagen zijn ook al 
gevierd. Wilt u een feestje vieren? Vraag dan gerust aan 
één van onze gastvrouwen om meer informatie.

De aankomende tijd ga ik met de teams hard aan de slag om 
nu ook de kwaliteit van de voeding en de service te verbeteren. 
Door middel van een enquête is er geïnventariseerd waar we 
naar toe willen met de keuken en de roep om vers koken is 
groot. We hebben veel reacties terug gekregen en ik wil alle 
respondenten bedanken voor de moeite die genomen is om 
het in te vullen. Wij hechten groot belang aan uw mening. 

De eerste stappen  
in dit proces zijn genomen, 
maar er zijn nog genoeg  
hobbels te nemen. Ik hoop dat we  
in het nieuwe jaar aan de slag kunnen  
met verse gerechten uit onze keukens.  
Vanaf 1 oktober jl. is Martin de Mol begonnen om het 
keukenteam in dit proces te ondersteunen. Hij heeft veel 
ervaring in verschillende restaurants in de omgeving en is 
echt een toegevoegde waarde voor Groot Hoogwaak. 

De afgelopen weken heb ik kennis gemaakt met veel 
bewoners, vrijwilligers en veel medewerkers van deze fijne 
plek. Dank jullie allemaal voor het warme welkom. Mocht u 
vragen hebben of wilt u advies geven? Stuur mij gerust een 
berichtje bvanbakel@groothoogwaak.nl, dan probeer ik 
daar zo snel mogelijk antwoord op te geven.

Met vriendelijke groet,
Bas van Bakel
Manager Gastvrijheid & Services

BOEKENMARKT  
EN LOTERIJ 

AFVAL LOONT: SPAAR MEE VOOR DE  
STICHTING VRIENDEN VAN GROOT HOOGWAAK! 

Zaterdag 9 november van 10.30 tot 15.30 uur
In het Grand Café 

Zaterdag 9 november is het zover! Dan vindt de jaarlijkse 
boekenmarkt plaats. Naast tweedehands boeken worden 
ook bijvoorbeeld zelfgemaakte (kerst-)kaarten, sieraden, 
legpuzzels, spelletjes, cd’s en dvd’s verkocht. De gehele dag 
kunnen loten gekocht worden waarmee prachtige prijzen te 
winnen zijn. Voor iets lekkers bij uw kop koffie of thee kunt 
u terecht bij een overheerlijk taartenbuffet en natuurlijk is 
ook onze zelfgemaakte erwtensoep deze dag weer volop 

verkrijgbaar. De opbrengst gaat ook dit jaar naar “de 
Stichting Vrienden van Groot Hoogwaak”. U bent van harte 
welkom. 

Doneer een (zelfgemaakte)  
taart voor het goede doel!
Op de boekenmarkt zal dit jaar voor het eerst ook een 
taartenbuffet  aanwezig zijn. Bij dit buffet kunt u terecht 
voor een kop koffie of thee met een punt taart naar eigen 
keuze. Maar om tot een taartenbuffet te komen hebben wij 
uw hulp nodig. Hierbij roepen wij iedereen; bewoners, 
familieleden, medewerkers en vrijwilligers  op om een taart 
te bakken en deze aan ons te doneren. Het is fijn als we van 
te voren even horen welke taart u gaat bakken. U kunt uw 
taart op zaterdag 9 november vanaf 9.00 uur inleveren.



KERKDIENSTEN NOVEMBER
WEEKSLUITINGEN IN ‘DE RECREANETTE’,  
Aanvang: 16.00 uur
 
Vrijdag 1 november Ds. S. Dingemanse  
Vrijdag 8 november Ds. P. v.d. Burg/Mw. R. Stout 
Vrijdag  15 november Ds. P. v.d. Burg/Mw. R. Stout
  Herdenkingsdienst, aanvang 19.00 uur in het  

Grand Café, dat vanaf 17.00 uur gesloten is.

Vrijdag  22 november Ds. P. van der Burg
Vrijdag  29 november Ds. R.C.G. Schultheiss

DIGITALE KERK VANUIT DE BUURTKERK  
IN NOORDWIJK
Zondag 3 november in de recreanette
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 20 november 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

VRIJWILLIGERS MAKEN HET LEVEN MOOIER!
Een kleine greep uit onze vrijwilligersvacatures:

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 

VACATURES 
vrijwilligerswerk

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: 

JUFFIES BLOEMEN & INTERIEUR
Bomstraat 23 te Noordwijk
10% korting op bloemen en planten*.                                                  
Wij bezorgen graag voor u. 
* Alleen geldig in onze winkel bij besteding vanaf €15,00

LUNCHROOM PETITO
Hoofdstraat 121 te Noordwijk
Gratis cupcakeje bij een kopje koffie of thee.

KLAVERJASSERS  
GEZOCHT
De klaverjasclub is op zoek naar nieuwe leden. Wie heeft er 
zin om wekelijks een kaartje te leggen? Aanmelden kan bij 

Marlies van der Vring  
e-mail: mvandervring@groothoogwaak.nl

BILJART
Heeft u het al gezien? In het nieuw geopende Grand Café 
staat een biljart! U bent van harte uitgenodigd om, al dan 
niet samen met anderen, een partijtje te komen biljarten!



  10.00 uur: Schilderclub in de recreanette
     14.00 uur: Rolstoelwandelen
 16.00 uur: Weeksluiting in de recreanette

 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 

  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: Rondrit, aansluitend paling eten  

bij Dirk en Anneke Eveleens in Burgerveen

 13.30 uur: Bezoek aan IKEA 
 14.30 uur: Spelsoos en klaverjassen  

in het Grand Café 

 10.00 uur: Schilderclub in de recreanette 
 14.00 uur: Buurtpendel.  

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

 10.30-15.30 uur: Boekenmarkt in  
het Grand café 

 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: Koffie drinken  

op Landgoed Tespelduyn 

 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 recreanette 
 14.00 uur: Rolstoelwandelen
  19.00 uur: Herdenkingsdienst in het Grand 

Café. Grand Café is vanaf 17.00 uur gesloten.

  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 

 14.00-16.00 uur: Uitverkoop Fashion Plus  
in het Grand Café 

 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 
 13.30 uur: Koffie drinken bij ‘t Strandhuys  

op het strand in Katwijk 
 19.00 uur: Woord- en Communieviering  

in de oude kapel 

 14.30 uur: Spelsoos en klaverjassen  
in het Grand Café 

 16.00 uur: Pannenkoeken eten in  
‘t Pannenland in Vogelenzang 

 10.00 uur: Schilderclub in de recreanette
 14.00 uur: Buurtpendel.  

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

 14.30 uur: Optreden kinderkoor ZEP 
(Zingen En Plezier) in het Grand Café 

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

 09.30 uur: Zwemmen
 15.30 uur: Borrelmiddag onder muzikale 

begeleiding van Mw. van Putten in  
het Grand Café 

 10.30 uur: Religieuze zang in de oude kapel
 13.30 uur: Bezoek Kerstmarkt  

Intratuin Cruquius 

 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 recreanette 
 14.00 uur: Rolstoelwandelen
 16.00 uur: Weeksluiting in de recreanette
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ACTIVITEITENKALENDER NOVEMBER
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MA 18 
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GEVONDEN!
Op terrein van Groot Hoogwaak is een gouden trouwring 
gevonden met de inscriptie ‘Jan’.

Graag willen wij deze ring aan de eigenaresse teruggeven. 
Wij horen graag van u wat de juiste trouwdatum is.  
U kunt dit doorgeven aan:  
secretariaat@groothoogwaak.nl  
of via telefoonnummer 071-36 88 803. 



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 NOVEMBER

VRIJDAG 1 NOVEMBER
Gebonden preisoep
Gebakken lekkerbek
Remouladesaus
Aardappelschijfjes
Parijse worteltjes
Advokaatvla 

MAANDAG 4 NOVEMBER
Heldere groentesoep
Sukadelapje
Vleesjus
Gekookte aardappels
Andijvie a la creme
Dessert van de dag

DINSDAG 5 NOVEMBER
Broccolisoep
Gehaktbal h.o.h.
Vleesjus
Gekookte aardappels
Kapucijners met spek en ui
Caramelvla 

WOENSDAG 6 NOVEMBER
Italiaanse minestronesoep
Rookworst
Vleesjus
Stamppot boerenkool
Vanillevla met appeltaart

DONDERDAG 7 NOVEMBER
Chinese bamisoep
Babi Pangang
Pangangsaus
Rijst
Kroepoek
Sinaasappel vla 

VRIJDAG 8 NOVEMBER
Gebonden kerriesoep
Gebakken kibbeling
Kibbelingsaus
Aardappelpartjes
Wafelworteltjes naturel
Stratiachella yoghurt

MAANDAG 11 NOVEMBER
Tuinkruidensoep
Kalfsragout
Rijst
Gekookte doperwtjes
Dessert van de dag

DINSDAG 12 NOVEMBER
Gebonden champignonsoep
Rookworst
Vleesjus
Stamppot zuurkool
Koffievla 

WOENSDAG 13 NOVEMBER
Holl. Boerengroentesoep
Kalkoenburger
Vleesjus
Gekookte aardappels
Gemengde groente
Twee-kleurenvla

DONDERDAG 14 NOVEMBER
Chinese kippensoep
Bami goreng en satéstokje
Pindasaus en spiegeleitje
Kroepoek
Bananenvla 

VRIJDAG 15 NOVEMBER
Franse mosterdsoep
Gegrilde zalm
Dille saus
Gebakken krieltjes
Baby worteltjes
Caramelvla 

MAANDAG 18 NOVEMBER
Heldere groentesoep
Slavink 
Vleesjus
Gekookte aardappels
Bietjes en appelblokjes
Dessert van de dag

DINSDAG 19 NOVEMBER
Franse uiensoep
Rookworst
Vleesjus
Stamppot boerenkool
Aardbeienkwark 

WOENSDAG 20 NOVEMBER
Gebonden preisoep
Hamlapje
Vleesjus 
Gekookte aardappels
Andijvie a la creme
Advokaatvla 

DONDERDAG 21 NOVEMBER
Chinese tomatensoep
Nasi goreng en satéstokje
Pindasaus en spiegeleitje
Kroepoek
Vanillevla 

VRIJDAG 22 NOVEMBER
Londonderrysoep
Gebakken lekkerbek
Remouladesaus
Aardappelschijfjes
Wortel / peultjes
Griesmeelpudding en saus

MAANDAG 25 NOVEMBER
Broccolisoep
Procureurlapje
Vleesjus
Gekookte aardappels
Witte kool + kerrie
Dessert van de dag

DINSDAG 26 NOVEMBER
Chinese bamisoep
Goulashschotel
Rijst
Gekookte doperwtjes
Abrikozen vla 

WOENSDAG 27 NOVEMBER
Italiaanse minestronesoep
Rookworst
Vleesjus
Stamppot zuurkool
Yoghurt appel kaneel

DONDERDAG 28 NOVEMBER
Thaise kipkerriesoep
Bami goreng en satéstokje
Pindasaus en spiegeleitje
Kroepoek
Advokaatvla 

VRIJDAG 29 NOVEMBER
Gebonden lente-uisoep
Gebakken kibbeling
Remouladesaus
Gebakken krieltjes
Worteltjes met boter
Perenkwark 



Incl. 1 consumptie en koffie
Reserveren mag BIj de gastvrouwen tot en met 
maandag 25 November

Voorgerecht 
• Pasta salade du Milano

 Hoofdgerecht
• Italiaanse Minestronensoep 
• Zalmlasagna la verde
• Italiaanse salade

Nagerecht
• Tiramisu surprise

Thema maaltijd: 
Italiaanse gerechten
WOENSDAG 27 NOVEMBER 
OM 17.30 UUR. PRIJS: € 19,50

SPAAR GELD MET AFVAL! 

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

STICHTING VRIENDEN VAN GROOT HOOGWAAK

Dhr. P. van den Haak, Voorzitter

Dhr. K. Barnhoorn, Penningmeester

Mw. A. Alkemade, Lid

Mw. T. van Geer, Lid

Mw. Y. Schinkel-Koemans, Lid

Mw. M. van der Vring, Lid

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)

CONTACTGEGEVENS  

INFORMATIEPUNT DEMENTIE

Elke donderdag 15.00 – 16.00 uur in 

Spreekkamer KCC Gemeentehuis Noordwijk 

(vrije gratis inloop)

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

De Stichting Vrienden van Groot Hoogwaak heeft zich als 
maatschappelijke organisatie aangesloten bij “afval loont” 
in Noordwijk. Hier kunt u afval gescheiden inleveren in ruil 
voor geld. Wanneer u vermeld dat u de opbrengst van uw 
afval ten goede wil laten komen aan de Stichting Vrienden 
van Groot Hoogwaak wordt deze op hun rekening gestort. 
En zo komt de opbrengst van uw afval weer direct ten goede 
aan het welzijn en leefplezier van de bewoners van Groot 
Hoogwaak.  U kunt geld sparen met doppen, papier/karton, 
kunststof, textiel, klein elektrisch en frituurvet. 

Waar kunt u terecht?
Stakman Bossestraat 65, 2203 GH Noordwijk  
(oude gymzaal)
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur,  
zaterdag 10.00 tot 15.00 uur.

thuis afval  
scheiden

afval wordt
gewogen

afval  
wordt geld

AFVAL LOONT: SPAAR MEE VOOR DE  
STICHTING VRIENDEN VAN GROOT HOOGWAAK! 


