
Alles wat je aandacht geeft groeit.  
 
Dit geldt voor ons mooie terrein waar we bezig zijn met het 
veranderen van de vijver naar duintuin. Ook de entree zal 
nog dit jaar aandacht krijgen, waarbij wij jullie ook hebben 
gevraagd wat er nu zou moeten komen. We planten hier een 
aantal nieuwe bomen en hier komt ook een heg tot aan de 
parkeerplaatsen. 

Helaas is het Grand Café in verband met de huidige Corona 
regelgeving weer gesloten. Maar ook hier ontstaan weer 
mooie ontwikkelingen in de verruiming in het aanbod van de 
afhaalmaaltijden en taarten. 

Ik zie nieuwe initiatieven ontstaan met een schitterende 
bloemenstal elke zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Ik geloof 
dat dit ook uitnodigt tot meer beleving op ons terrein. 
 

 
 
 
 
Wij kunnen dit echter niet alleen en ik wil u dan ook vragen 
om uw aandacht, zodat wij samen kunnen groeien. Wij zijn 
een goede buur waar je gerust kunt aankomen met vragen en 
ideeën. De bus hangt niet voor niks in de hal. Maak er gebruik 
van! Dan kunnen we na de herfst van dit jaar, waar de 
bladeren vallen, de zaadjes planten om fris en met nieuwe 
energie naar het nieuwe voorjaar toe te werken. 

Hartelijke groeten,

NOVEMBER 2020

Beste lezer,  

Bas van Bakel
Manager Gastvrijheid & Services

BINGO OP TV!
De Bollenstreekomroep organiseert iedere week op 
donderdag beginnende op 8 oktober t/m 17 december van 
14.00 -16.00 uur weer gratis bingo op TV. Graag van te voren 
opgeven met naam, adres, postcode en woonplaats.  
 
Dat kan via: bingo@bollenstreekomroep.nl of tijdens 
kantooruren op 071-361 48 58. Indien er partners mee willen 
doen, moeten zij zich ook opgeven.  
De bingo kaarten worden thuis bezorgd! 

Veel speelplezier! 

VIJVERLOCATIE
Door de steeds slechter wordende conditie van de vijvers  
(met name het houtwerk) en het dure onderhoud heeft de 
Coöperatie van Groot Hoogwaak besloten de vijvers te laten 
verwijderen.  
 
Hiervoor in de plaats wordt een parkje aangelegd met 
bankjes en beplanting met een centraal water-ornament. De 
werkzaamheden zullen de komende maanden plaats gaan 
vinden.

Het bestuur van de Coöperatie Groot Hoogwaak



ASSORTIMENT AFHAAL- BEZORGSERVICE
Helaas zijn wij genoodzaakt om, gezien de huidige corona 
maatregelen, het Grand Café te sluiten tot nader bericht. 
Wij kijken uit naar het moment dat wij u weer kunnen 
verwelkomen in het Grand Café. In de tussentijd bieden wij u 
onze afhaal- en bezorgservice aan. 

Onze winkel is wel geopend van 9.30 – 17.00 uur met 
artikelen die u van ons gewend bent.

Ook is er de mogelijkheid om uw bestelling op het terrein 
van Groot Hoogwaak te laten bezorgen. Dat kan op: 
maandag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 en 14.00 uur.
Natuurlijk is er buiten deze dagen en tijden ook de 
mogelijkheid om te laten bezorgen. Dit is in overleg met de 
gastvrouwen.

Wij doen ons uiterste best om het assortiment zo goed 
mogelijk te blijven bevoorraden.

Graag uw bestelling telefonisch doorgeven via het interne 
nummer van de frontoffice: 200 of via 071-368 88 88.
De gastvrouwen geven dan het moment door waarop uw 
bestelling gehaald of bezorgd kan worden.

U kunt bij ons pinnen. Bij bezorgen gaan de kosten via een 
factuur.

Heeft u nog andere wensen? Vraag hiernaar bij onze 
gastvrouwen.

JEU DE BOULES
Het jeu de boules seizoen is afgesloten met de 
bekendmaking van de winnaars. De wisselbeker 
is gewonnen door Chrit Deckers. Op de tweede 
plaats eindigde Harm Blom en als derde Marien 
Swanenveld. De dames zijn van plan volgend jaar 
revanche te nemen!

In april 2021 zullen we weer starten met 
het nieuwe seizoen. Op de donderdagavond 
is de groep compleet (8 personen). Maar 
er kan altijd een nieuwe groep gevormd 
worden op een andere dag. We hebben 
tenslotte een prachtige jeu de boules baan 
ter beschikking!

SOEPEN PER LITER € 5,-
- Hollandse tomatensoep
- Gebonden champignonsoep
- Gebonden kerriesoep
- Pompoensoep
- Erwtensoep
- Bruine bonensoep

STAMPPOTTEN € 6,-
- Stamppot hutspot met rundvlees
- Stamppot boerenkool met een gehaktbal
- Stamppot Zuurkool met worst

MAKKELIJKE MAALTIJDEN PER KILO € 6,00
- Macaroni
- Spaghetti
- Nasi goreng
- Bami goreng

STOOFPOTJES PER KILO € 8,50  
OF PER ½ KILO € 5,- 
- Uienhachee
- Jachtschotel
- Goulash

BROODJES (KEUZE UIT BAGUETTE,  
WALDKORN OF MAISBROODJE)
- Broodje gezond € 3,50
- Broodje tonijn € 4,25
- Broodje carpaccio € 4,50

SALADES
- Salade gezond € 3,50
- Salade tonijn € 4,25
- Salade carpaccio € 4,50

SNACKS
- Patat € 2,50
- Kroket, frikandel of kaassoufflé € 2,-
- Gemengde bittergarnituur of  
 bitterballen 8 stuks € 4,50
- Mayonaise of curry-ketchup € 0,50

Zelfgemaakte roomboter amandelstaven of gevulde 
speculaas € 3,50
Zelfgemaakte appeltaart of chocoladetaart per punt € 2,75
Ook hebben we dagelijks versgebakken gevulde koeken of 
amandelbroodjes € 1,35



BUURTPENDEL
De buurtpendel rijdt voorlopig elke dinsdagochtend 
omdat het dan in de winkels rustiger is. De 
buurtpendel is  bedoeld voor diegenen die zelfstandig 
boodschappen willen doen en alleen toegankelijk voor 
cliënten en leden die in de appartementen op het 
terrein van Groot Hoogwaak wonen. Om de 1,5 meter 
afstandregel ook in de rolstoelbus zo goed mogelijk te 
kunnen waarborgen, is de buurtpendel op dit moment 
helaas niet toegankelijk voor deelnemers die in een 
rolstoel zitten. Ook kunnen er per rit maar 2 personen 
(of 3 wanneer er een echtpaar mee gaat) in de bus. 

BUURTPENDEL: Iedere dinsdagochtend. Vertrek 
09.30 uur, terug uiterlijk 12.00 uur (bij meerdere 
aanmeldingen zullen extra ritten worden ingezet 
en een eventuele afwijkende vertrektijd krijgt u bij 
aanmelding te horen).
VERZAMELPUNT: Buiten bij de entree van het Grand 
Café Groot Hoogwaak (op het tijdstip dat u staat 
ingedeeld).
KOSTEN PER PERSOON: €2,00 per persoon, 
direct bij de chauffeur af te rekenen.                                                                                                                                
AANMELDEN: Telefonisch bij de informatiebalie in het 
Grand Café.

ALGEMEEN: Wanneer u neusverkouden bent, hoest, 
keelklachten en/of koorts heeft blijft u thuis. 
Afmelden bij de informatiebalie. 
Neem te allen tijde de 1,5 meter afstand in acht.

       BELANGRIJKE INFORMATIE:

1.  Deelname is alleen mogelijk als u zelfstandig kunt 
in- en uitstappen én uw gordel kan vastmaken. 

2.  De beschikbare stoelen in de bus zijn genummerd.
3.  Voor het instappen wast u uw handen met 

desinfecterende gel (staat klaar bij de bus).
4.  U dient op het aan u toegewezen stoelnummer 

plaats te nemen.
5.  De chauffeur geeft aan wanneer u kunt instappen.
6.  Rollators, boodschappenwagentjes, etc. kunnen 

mee. 
7. Het is niet mogelijk om met uw rollator via de lift 

in te stappen.
8. U spreekt in overleg met de chauffeur de 

ophaaltijd voor de terugreis af.
9. Op de plek waar u uitstapt, stapt u ook weer in.
10.  Na iedere rit zal de chauffeur de stoelen en alle 

contactpunten in de bus reinigen.
11.  Bij alle winkels geldt een maximaal aantal 

toegestane klanten en is er vaak sprake van een 
bepaalde te volgen routering aangegeven met 
pijlen op de grond.

12.  In de supermarkt mag één klant per familie naar 
binnen en altijd met verplicht gebruik van een 
winkelwagen of mandje. Deze kunt u bij de ingang 
zelf desinfecteren.

VAN DE HUURDERSCOMMISSIE
De sloop van de vijver heeft dan eindelijk zijn 
beslag genomen. Op dinsdag 13 oktober om 
8.00 uur is de aannemer met groot materieel 
gestart met de sloop. De houten schotten waren niet 
zo’n probleem, maar het plastic van de bodem en zijkanten vielen 
zwaar tegen. De laatste weken heb ik veel reacties gehad op mijn brief 
met als teksten: “Wanneer gaat de vijver weg” tot zelfs “Rot op met de 
vijver”. Het zal toch vreemd zijn als de vijver, die na zoveel jaren het 
middelpunt was van een ommetje of even een praatje, er niet meer zal 
zijn. Ook de eenden, meeuwen en zelfs een reiger, die af en toe een 
bezoekje brachten aan de vijver, zullen we missen. Maar ik heb horen 
fluisteren dat er een duinlandschap met een waterpartij voor in de 
plaats komt. Dat klinkt erg goed.

Er zijn wat mede bewoners die last hebben van inbraken. Mijn advies is 
sluit altijd de deuren en ramen goed als u uw appartement uitgaat. 
Laten we vooral in deze corona tijd goed en aardig zijn voor elkaar en 
let een beetje op uw buren die zich misschien eenzaam voelen. 

Met vriendelijke groet namens de huurderscommissie, 

(app. 149)

John Berkhout



INFORMATIE
Groot Hoogwaak 1
2202 TG Noordwijk
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).
clientenadviseur@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)
Dhr. J.B.P. Berkhout (App. 149)

CONTACTGEGEVENS  
INFORMATIEPUNT DEMENTIE
•  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

CLIËNTENVERTROUWENSPERSOON WET 
ZORG EN DWANG (STICHTING ZORGSTEM)
mw. Ilja den Dopper, tel.: 06-40 16 42 95, 
i.dendopper@
zorgstemvertrouwenspersonen.nl

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

VRIJWILLIGER WOENSDAGVONDACTIVITEITEN
Met ingang van november aanstaande vindt er met 
enige regelmaat op de woensdag aan het einde van de 
middag een activiteit in het Grand Café plaats, bv. 
sport en  beweging, Oud Hollandse spelen, muziek of  
film. Aansluitend wordt een gezonde maaltijd 
geserveerd. Deze bijeenkomsten zijn toegankelijk voor 
alle 55 plussers uit Noordwijk. Als vrijwilliger verzorgt 
u samen met de gastvrouw de nodige 
randvoorwaarden zodat de activiteit kan plaatsvinden 
en ondersteunt u de gastvrouw bij de werkzaamheden 
rond consumptie- en maaltijdgebruik.
Dag en tijden: woensdag van 16.30 uur  
tot ongeveer 20.00/20.30 uur. 

VRIJWILLIGER MAALTIJDBEZORGING
Vanuit Groot Hoogwaak worden in het dorp op alle 
doordeweekse dagen warme maaltijden bij (veelal) 
ouderen aan huis gebracht. Deze maaltijdbezorging 
vindt ook plaats bij bewoners in de appartementen op 
het terrein van Groot Hoogwaak. Vrijwilligers brengen 
deze maaltijden rond en ondersteunen daarmee het 
zelfstandig kunnen blijven wonen van veel ouderen. 
Op het terrein worden maaltijden lopend 
rondgebracht, in het dorp met de eigen auto 
waarvoor een benzinekostenvergoeding wordt 
ontvangen.  
Dag: volgens rooster in overleg
Tijden: van 11.30 uur tot ongeveer 13.00 uur 

VOOR VOLLEDIG OVERZICHT VAN VRIJWILLIGERS-
VACATURES, ZIE WWW.GROOTHOOGWAAK.NL 

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 88 993 of  
per e-mail: mvandervring@groothoogwaak.nl

KERKDIENSTEN PROTESTANTSE GEMEENTE
Iedere zondag 10.00 uur live op uw televisie via het 
kabelnet van Groot Hoogwaak
Iedere zondag kunt u via het kabelnet van Groot 
Hoogwaak (kanaal 991) de kerkdienst van de 
Protestantse Gemeente Noordwijk live op uw televisie 
volgen, zowel in het zorghuis als in de appartementen 
op het terrein van Groot Hoogwaak. Vanaf ongeveer 
9.45 uur zal er naar de kerk overgeschakeld 
worden, de kerkdienst zelf begint om 10.00 uur.                                                               
Mocht u problemen hebben om het kabelnet dan wel 
de kerkdienst op uw televisie te vinden, meldt u dit 
dan even bij de gastvrouw in het Grand Café, dan 
wordt er voor ondersteuning gezorgd.


