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Veilige Vrijheid?  
De meeste momenten dat ik iets moet schrijven, lukt me  
dat over het algemeen prima. Ik verdiep me vaak in het 
onderwerp en heb dan ook wel een mening over zaken die  
in de verzorging- en verplegingswereld spelen. En bij  
Groot Hoogwaak is er ook voldoende dynamiek om af  
en toe een stukje over te schrijven.

Dit keer niet! Dit keer was er een writer’s block. Ik wist niet 
wat het was en heb het dus even opgezocht op Google.  
Een writer’s block is het tijdelijk onvermogen van een 
schrijver om tot schrijven te komen. Nou wil ik mij zeker 
geen schrijver noemen, maar een stukje moest ik wel 
schrijven. Het thema is: ‘Veiligheid’. En daar zit het 
probleem. Er is veel te schrijven over veiligheid en met  
name veilige vrijheid is een belangrijk thema voor ons als 
zorginstelling en vooral ook voor onze bewoners en cliënten. 
Het probleem is alleen dat de wereld door het coronavirus 
ineens niet meer veilig is en dat vrijheid voor onze bewoners 
en medewerkers al helemaal ver te zoeken is.

“Ik ben benieuwd”, dacht ik gisteren wie zich de afgelopen 
dagen heeft afgevraagd of we alle registraties wel goed 
hebben gedaan? Of het hele administratieve proces dat 
onze medewerkers dagelijks moeten doorlopen wel goed 
verloopt? Ik heb zo het vermoeden dat het er niet zoveel 
zijn en dat is zachtjes uitgedrukt. Nu zijn zaken die een paar 
weken geleden nog van belang waren naar de achtergrond 
verschoven. Maar ondertussen werken onze collega’s bij 
Groot Hoogwaak op een indrukwekkend professionele en 
liefdevolle manier achter gesloten deuren met bewoners en 
cliënten, die nergens heen kunnen en hun dierbaren missen. 
Dierbaren die ook niet op bezoek mogen komen.  
Voor iedereen een vreselijk trieste maar onvermijdelijke 
situatie. Zowel voor bewoners, cliënten, familie en 
medewerkers van Groot Hoogwaak als ook van onze collega 
organisaties in de omgeving.  
 
 
 

Dus nu juist wel even een  
stukje schrijven, juist omdat de 
 emoties hoog zijn en het verdriet om  
mij heen enorm. Onze collega’s knokken  
in de frontlinie en dat zijn bijvoorbeeld ook de  
mensen die koken, de was doen, de schoonmaak, 
activiteiten en het management. Elke dag staan zij klaar 
voor de mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.

En het geeft mij ook de kans, om alle instanties, de 
Gemeente Noordwijk, bloemenkwekers, visboeren, 
pizzabakkers, muzikanten, tekenaars en alle andere 
Noordwijkers en mensen uit de regio te bedanken voor de 
enorme steun die we elke dag krijgen. Het is indrukwekkend 
en het helpt echt! Deze crisis gaan we samen oplossen, 
maar het gaat nog wel even duren. We hebben elkaar nu 
dubbelhard nodig en u in onze omgeving ook. Helpt u ons 
ook door binnen te blijven? Dit is nu zo belangrijk en als u 
dit leest waarschijnlijk nog meer.

Wij zijn even iets minder met administratie bezig, maar 
zorgen extra goed voor uw partner, familie en of naaste. 
Veilige vrijheid is een heel belangrijk onderwerp en ook  
deze situatie gaat ons daar meer over leren.

Zorg goed voor elkaar!

Blijf thuis als het kan en namens Groot Hoogwaak heel 
veel kracht gewenst in deze zware tijd.

Hartelijke groeten,

P.S. I.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus  
treft u een aangepaste nieuwsbrief aan. 

Henny Roos, 
Directeur-bestuurder 



DAGMENU’S APRIL

WOENSDAG 1 APRIL
Heldere groentesoep
Procureurrollade 
Vleesjus
Aardappelpuree
Andijvie a la crème
Bosvruchtenkwark

DONDERDAG 2 APRIL
Toscaanse uiensoep
Gebakken lekkerbek
Remouladesaus
Aardappelpartjes
Baby worteltjes
Advokaatvla

VRIJDAG 3 APRIL
Chinese kippensoep
Kalkoenburger
Vleesjus
Aardappelpuree
Romanoboontjes
Bananen vla

MAANDAG 6 APRIL
Heldere kippensoep
Gehaktbal h.o.h.
Vleesjus
Gekookte aardappels
Tuinboontjes in saus
Dessert van de dag

DINSDAG 7 APRIL
Vermicellisoep
Sukadelapje
Vleesjus
Stamppot rauwe andijvie
Amandel vla

WOENSDAG 8 APRIL
Italiaanse minestronesoep
Speklapje
Vleesjus
Gekookte aardappels
Bietjes + appelblokjes
Appel-kaneel vla

DONDERDAG 9 APRIL
Thaise kipkerriesoep
Nasi goreng + satéstokje
Pindasaus + spiegeleitje
Kroepoek
Hopjesvla 

VRIJDAG 10 APRIL
Gebonden lente-uisoep
Gegrilde zalm
Mosterd-dragonsaus
Aardappelschijfjes
Wafelworteltjes naturel
Yoghurt rozenbottel

MAANDAG 13 APRIL
Gebonden kerriesoep
Procureurrollade
Vleesjus
Gekookte aardappels
Gestoofde appeltjes
Paassurprise 

DINSDAG 14 APRIL
Heldere selderijsoep
Gehaktbal h.o.h.
Vleesjus
Stamppot hete bliksem
Bananen vla

WOENSDAG 15 APRIL
Franse uiensoep
Speklapje
Vleesjus
Gekookte aardappels
Bietjes naturel
Deense vla

DONDERDAG 16 APRIL
Hollandse tomatensoep
Gebakken kibbeling
Remouladesaus
Aardappelpartjes
Wortel-peultjes
Perzik-mangokwark

VRIJDAG 17 APRIL
Tuinkruidensoep
Spaghetti Bolognese
Bolognesesaus
Geraspte kaas
Chocoladevla

MAANDAG 20 APRIL
Heldere groentesoep
Spaghetti Bolognese
Bolognesesaus
Geraspte kaas
Dessert van de dag

DINSDAG 21 APRIL
Hollandse tomatensoep
Rookworst
Vleesjus
Stamppot zuurkool
Chocoladevla

WOENSDAG 22 APRIL
Jachtsoep
Fricandeaulapje
Vleesjus
Aardappelpuree
Spinazie a la creme met ei
Yoghurt appel kaneel

DONDERDAG 23 APRIL
Londonderrysoep
Gebakken lekkerbek
Remouladesaus
Gebakken krieltjes
Wafelworteltjes naturel
Aardbeienvla

VRIJDAG 24 APRIL
Chinese kippensoep
Pannenkoeken
Stroop en suiker
Advokaatvla

MAANDAG 27 APRIL
Koningssoep
Gegrilde zalm
Hollandaise saus
Pommes Noisettes
Parijse worteltjes
Koningsdag surprise 

DINSDAG 28 APRIL
Chinese tomatensoep
Bami goreng + satéstokje
Pindasaus + spiegeleitje
Kroepoek
Chocoladevla

WOENSDAG 29 APRIL
Franse mosterdsoep
Gehaktbal h.o.h.
Vleesjus
Stamppot rauwe andijvie
Bananenvla 

DONDERDAG 30 APRIL
Gebonden kervelsoep
Gebakken kibbeling
Ravigotesaus
Aardappelschijfjes
Parijse worteltjes
Sinaasappel vla 



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

NIEUWE LEDEN  
voor de schilderclub gezocht!

Elke vrijdagochtend komen leden van de schilderclub 
in de Recreanette van Groot Hoogwaak bijeen om 
enthousiast met elkaar aan de slag te gaan. 

Schilderen is voor hen een wekelijks terugkerend 
moment van gezamenlijke hobbybeleving en plezier. 
Ieder werkt aan een schilderstuk naar eigen keuze,  
uiteenlopend van aard, verschillende technieken, 
mooie kwaliteit en prachtig om te zien. Maar ook al is 
schilderen de bindende factor, de gezelligheid en 
plezierige sfeer onder de leden maakt elke vrijdag 
ochtend weer tot een fijn moment. De schilderclub 
heeft nog ruimte voor nieuwe leden. Altijd al eens 
willen schilderen en/of nieuwsgierig geworden,  
stap gerust eens even binnen!
U bent van harte welkom! 

BOERENWIJSHEID OVER HET WEER VERVOLG

Prijkt juli in een hete gloed,
dan zijn de vruchten in het najaar heel goed!
Is in juli de ochtend rood, 
dan ’s avonds verkeert het weer in nood.

Geeft augustus in ’t begin veel zonneschijn?
Dan zal het straks een strenge winter zijn.
Zijn de wespen niet in rust?
Dan is stormweer op de kust.

Vorst in september? 
Dan een zachte december.
September veel zonneschijn? 
Zo zal het nog vier weken zijn.

Is oktober warm en fijn? 
Dan zal ’t een strenge winter zijn.
Maar is oktober nat en koel?
Dan is een zachte winter een voorgevoel!

Maakt een spin in ’t web een scheur? 
Dan klopt weldra de stormwind aan je deur.
Maar vorst in november bij volle maan?
Dan kun je zeker uit schaatsen gaan.

Zijn de bomen met Kerstmis sneeuwwit?
Dan weten we dat de lente vol bloesem zit.
Maar was Kerstmis in groen gekleed?
Dan staat er voor Pasen misschien nog 
 wel sneeuw gereed!
Jo Kaptein



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. H. van Vliet, 071 - 361 57 83

vanvlietnoordwijkaanzee@gmail.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
•  Donderdag (even weken) 15.00 – 16.00 uur, 

Gemeentehuis Noordwijk, spreekkamer 
KCC, vrije gratis inloop
•  Donderdag (oneven weken) 15.00 – 16.00 

uur, WMO adviescentrum, Via Antiqua 23 te 
Noordwijkerhout, vrije gratis inloop
•  Telefonisch consult, elke donderdag, 071-36 

60 000. Vragen via e-mail:  
Sociaalwijkteam@noordwijk.nl

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
Mw. M.E. Moens
secretariaat@groothoogwaak.nl

GEESTELIJKE VERZORGING  

IN GROOT HOOGWAAK
Vanuit de Protestantse Gemeente Noordwijk:
Pastor Joost de Bruijn, tel. 06-53 67 92 64, 
pastorjoostdebruijn@pkn-noordwijk.nl
Vanuit de Rooms-Katholieke Parochie  
St. Jeroen en Maria ter Zee:

Dhr. B. Prins, tel. 06 - 18 99 28 15

STICHTING VRIENDEN VAN GROOT HOOGWAAK RICHT EEN 
‘CLUB VAN 100’ OP T.B.V. BEWONERS VAN GROOT HOOGWAAK 

Er wordt er aan alle kanten bezuinigd in de ouderenzorg.  
Iedereen binnen de diverse zorgorganisaties doet wat hij of  
zij kan om de ouderen toch een plezierige oude dag te bezorgen. 
Om dit te bevorderen heeft de Stichting Vrienden van  
Groot Hoogwaak als doelstelling culturele en sociale activiteiten 
voor de cliënten van woon-zorgcentrum Groot Hoogwaak  
mogelijk te maken. 

Dit betreft activiteiten en aankopen die niet uit de gebruikelijke 
middelen kunnen worden bekostigd, zoals de vleugel in het grand 
café, tovertafels, tuinmeubels, tv’s in de gezamenlijke ruimtes en de 
rolstoelbus voor uitstapjes en/of pendel- en boodschappendienst. 

Geld inzamelen om deze en overige zaken te kunnen bekostigen, 
gebeurt op verschillende manieren, waaronder middels een 
jaarlijkse loterij en boekenmarkt. Daarnaast willen we een  
‘Club van 100’ oprichten voor een ieder die de ouderen woonachtig 
bij Groot Hoogwaak een warm hart toedraagt, zodat we nog meer 
leefplezier aan de bewoners kunnen toevoegen. 

Wilt u ook lid worden? 
Lid worden kan op persoonlijke titel, of namens een bedrijf.  
De bijdrage aan de ‘Club van 100’ bedraagt € 100 per jaar.  
Jaarlijks zult u hiervoor een verzoek ontvangen. Als lid van  
de ‘Club van 100’ wordt uw naam, indien wenselijk, kenbaar  
gemaakt op de website en op kabelnet binnen Groot Hoogwaak. 

Aanmelden kan door € 100 over te maken op de rekening  
van Stichting Vrienden van Groot Hoogwaak:  
NL24 ABNA 0401 0398 38, t.n.v. ‘Club van 100’  
en o.v.v. uw naam (of dat van uw bedrijf).  

Mocht u vragen hebben, verdere informatie of een factuur  
wensen, dan verneem ik dat graag 
(071-36 88 993 / mvandervring@groothoogwaak.nl ). 
Alvast onze bijzondere dank. 

PS. Wist u dat donaties fiscaal aftrekbaar zijn? De Stichting 
Vrienden van Groot Hoogwaak heeft een ANBI-status  
(Algemeen Nut Beogende Instelling). U kunt het beleidsplan en de 
financiële verslaglegging vinden via de link: www.anbiplein.nl/anbi/
stichting-vrienden-van-groot-hoogwaak

F
G O

S
E
K
Z
E
E
H N

B S O N O D I G N
N
L
M
B
G
RUGITRAHA

T
R
O
O
N L U S T O R I

L
E
Z
IZEWNAA

M
L
P O L K A G

SIJKOO
I E T I G

I
D E S K U N D I G

O
N E V O O R A L S N O

RECNOCEIFF
G
T
E
L
R
E
V
K
N
DM

E
L
I
A
G

D A A D A G A L K O O F
R A N D W E E R A U T O

U
T
S
L
S
L
A
K
C
D
B

P P A A N M E L D E N A

AANMELDEN

AANTIJGING

AANWEZIGEN

ALKOOF

BLOOT

BRANDWEERAUTO

CONSUL

DAAD

DESKUNDIG

DREK

DUIZELIG

ELIA

GEBED

GROOT

GUTS

HARTIG

KOFFIECONCERT

KOLK

KOLOS

LOOK

NODIG

PATROON

POLKA

POSE

SEMI

SLAK

STORING

TEGEL

TERMIET

VERLET

VOORALSNOG

ZEEHOND


