
Het plan was om een mooi voorwoord te schrijven. Vol 
enthousiasme en met grote plannen zonder te veel naar 
vorig jaar te kijken. Een jaar dat gekenmerkt werd door 
angst en eenzaamheid, met een ziekte die we helaas nog 
steeds niet onder controle hebben. 

Er gloort echter een klein lichtje aan de horizon in de vorm 
van een vaccin. Tegen de tijd dat jullie dit lezen zullen de 
eerst medewerkers van Groot Hoogwaak ingeënt zijn. En 
met een tweede prik in de arm, die op korte termijn zal 
volgen, is er eindelijk een vooruitzicht op een normalisering 
van het leven. 

Het is een lastig jaar geweest waarin iedereen op zichzelf 
aangewezen was. Mijn hoop voor aankomend jaar is, dat we 
elkaar meer kunnen gaan helpen. Dat we samen gaan zijn in 
gelukkige momenten. We wonen en werken op een plek 
waar het heel fijn is om te zijn. Ik raad iedereen dan ook aan 
om wat meer met elkaar op te trekken, ideeën en dromen te 
delen en ze vooral na te streven. 
2021 kan een jaar van positivisme worden, waarin we eerst 
kijken naar het mooie zonder gelijk commentaar als een 
nuchtere Hollander te geven. Ik heb er heel veel zin in om er 
samen met jullie allemaal een heerlijk jaar van te maken. Ik 
nodig jullie dan ook uit om dit zoveel mogelijk te vieren, 
voorlopig nog met mondkapje en op 1 ½ meter afstand, 
maar snel in een wat fijnere vorm. Wees nog even sterk en 
let goed op elkaar!

Hartelijke groeten,

FEBRUARI 2021

Beste lezer

Bas van Bakel
Manager Gastvrijheid & Services 

UPDATE CORONA MAATREGELEN
Op woensdag 20 januari jl. heeft er weer een 
persconferentie plaatsgevonden, waarin de regering nieuwe 
maatregelen heeft aangekondigd in verband met de 
verwachte toename van het aantal corona besmettingen. 
Als gevolg van het terugbrengen van het aantal personen 
dat per dag op bezoek mag komen, heeft Groot Hoogwaak 
moeten besluiten de huidige bezoekregeling aan te passen. 
Per direct zal er één bezoekmoment per dag zijn met 
maximaal één bezoeker per dag. Registratie van bezoek is 
verplicht bij de frontoffice.
Wij beseffen dat deze aanvullende maatregelen niet mee 
vallen en dat die bovenop de regels komen die er al waren. 
Wel blijft gelden dat als we ons met elkaar aan de regels 
houden, het virus het snelst onder controle is. 
 
Wij willen nogmaals benadrukken dat Groot Hoogwaak er 
alles aan gelegen is om de maximale veiligheid te 
garanderen voor onze bewoners, medewerkers en 
bezoekers. Daarom doen wij een dringend beroep op u om u 
aan de geldende voorschriften en maatregelen te houden. 
In alle openbare ruimtes dient u een mondkapje te dragen. 
Dit geldt ook voor de hal en de lift bij de diverse 
appartementen op ons terrein.  
 
Wij rekenen op uw aller medewerking! 



Appelflappen
€ 1,50

MAKKELIJKE MAALTIJDEN PER KILO € 6,00
Macaroni, spaghetti, nasi goreng of bami goreng.

STOOFPOTJES PER KILO € 8,50  
OF PER ½ KILO € 5,- 
Uienhachee, jachtschotel of 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

HUISGEMAAKTE
- Roomboter amandelstaven € 3,50
- Appeltaart per punt € 2,75
- Aardbeien- en bosvruchtenjam € 2,50
- Truffels € 4,50
-  Diverse koekjes € 2,- / € 2,95
-  Diverse snoepgoed € 0,25 / € 1,-

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 071-3688888.
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.

SOEPEN PER LITER € 5,-
Hollandse tomatensoep, gebonden champignonsoep, 
erwtensoep of bruine bonensoep.

STAMPPOTTEN € 6,-
Hutspot met rundvlees, boerenkool met een gehaktbal of 
zuurkool met worst.

Ook hebben wij 
dagelijks 

versgebakken 
gevulde koeken of 
amandelbroodjes 

€ 1,35

VAN DE CLIËNTENRAAD VAN GROOT HOOGWAAK 
De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke 
belangen van cliënten van Groot Hoogwaak. Dat doet 
zij door met u in contact te staan, te onderzoeken 
wat er leeft onder cliënten en door samen naar 
oplossingen te zoeken. Dit kan de Cliëntenraad alleen 
doen als alle cliëntengroepen goed zijn 
vertegenwoordigd in de raad. De Clientenraad vormt 
zo een afspiegeling van al haar cliënten vanuit het 
zorgcentrum, kleinschalig wonen, thuiszorg en 
bewoners op het terrein.  

VACATURE CLIËNTENRAAD THUISZORG
In de Cliëntenraad is een vacature ontstaan voor een 
cliënt die thuiszorg ontvangt van Groot Hoogwaak. 
Bent u een actieve en betrokken cliënt die graag 
meepraat en -denkt over de dienstverlening van 
Groot Hoogwaak? En heeft u 1x per maand tijd om op 
donderdagochtend te vergaderen met de raad? 
Neem dan vrijblijvend contact op met mij of de 
secretaris de heer Henk van Vliet. Wij kunnen u meer 
vertellen over wat het betekent om zitting te nemen 
in de Cliëntenraad. 

BEWONERSPANEL: DEELNEMERS GEZOCHT
Daarnaast heeft de Cliëntenraad het voornemen om 
in 2021 met cliënten in gesprek te gaan. Dit kan over 
diverse onderwerpen gaan. Het doel is om met elkaar 
van gedachten te wisselen. We starten met één 
bijeenkomst maar als dit goed bevalt, zullen we hier 
zeker mee doorgaan. Dit kan met een vaste groep 
cliënten maar ook met wisselende samenstellingen. 

Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neem dan 
contact op met mij of de secretaris, de heer Henk van 
Vliet. Zie voor de contactgegevens onderaan deze 
nieuwsbrief. 

Wim Hollart 



BUURTPENDEL
LET OP: Voortaan cashless af te rekenen bij de 
gastvrouw in het Grand Café!                     

                                                                                                  
De buurtpendel rijdt 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 
9.30 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, cashless 
af te rekenen bij de gastvrouw in het Grand Café.                                                                                                                                
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
We zijn alweer een maand op weg in het nieuwe jaar.
Het voorjaar is een fijn vooruitzicht in deze corona 
tijd. Het is lastig leven met een gehele
lockdown , maar we moeten nog even doorzetten 
vooral nu is begonnen met vaccineren.

Zoals u gezien heeft is bij de uitgang naar de Oranje 
Nassaustraat een rooster geplaatst. Dit is om de 
fietsers en scooters wat te ontmoedigen. Voor 
honden uitlaters is naast het rooster een pad 
aangelegd. 

Ik heb u gevraagd mee te denken aan de activiteiten 
in en rond het park. We hebben door de lockdown nog 
wel even de tijd omdat activiteiten niet mogelijk zijn, 
maar ik hoor graag ideeën hoe u daar invulling aan 
wilt geven.

De appartementen zijn wat gehorig. Dat hoef ik u niet 
te vertellen. Daarom zou het fijn zijn als u wat 
rekening wilt houden met uw buren. Laten we samen 
proberen het mogelijk te maken fijn te wonen in Groot 
Hoogwaak. Er komen regelmatig klachten bij mij 
binnen die ik helaas niet kan oplossen. Het is 
verstandig als u eerst even kijkt waar uw klacht thuis 
hoort. 

Ik wens u een fijne woon februari maand.

Namens de huurderscommissie,

 

(app. 149)

John Berkhout 

GEVONDEN VOORWERPEN
Bij de frontoffice ligt een aantal gevonden 
voorwerpen (zie foto). Is één van deze voorwerpen uw 
eigendom? Kom dan langs bij de gastvrouwen in het 
Grand Café.



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. T. Hollart, voorzitter, 071 – 361 60 03
hollart@voorhout.speedxs.nl
Dhr. H.S.J. van Vliet, 071-368 89 27
vanvlietnoordwijkaanzee@gmail.com
(Nassau 227)
Mw. G.M. van Vliet-Berendsen (Nassau 227)
Dhr. G.N. Hermans (DA 33)
Dhr. J.J. Korbee (HD 111)
Dhr. P. van Zanten (A 217)

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 (NA 150)
Dhr. J.B.P. Berkhout (NA 149)

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

‘HET BREINHUIS’
THUIS IN ADVIES BIJ GEHEUGENVERLIES
I.v.m. de huidige corona maatregelen is ‘Het 
Breinhuis’ gesloten. Onze casemanagers dementie 
zijn bereikbaar voor telefonisch consult: 
Nienke Schadde van Dooren,  
tel.: 06-54 30 15 35,  
nschaddevandooren@groothoogwaak.nl
Mieke Timmermans, tel.: 06-22 37 74 31, 
mtimmermans@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 INDIVIDUELE 
BEGELEIDING/VASTE BUDDY
Iedere cliënt is uniek en heeft zo zijn eigen individuele 
vragen in het kader van de ondersteuning van zijn 
leefplezier; een partijtje rummycub, een goed gesprek 
of gewoon iemand die er even voor hem is. Vrijwilligers 
zijn hierin van grote betekenis.
Dag en tijd: in overleg

VRIJWILLIGER INDIVIDUEEL  
WANDELEN/ROLSTOELWANDELCLUB 
Door het coronavirus zitten bewoners van Groot 
Hoogwaak nu binnen. Maar veel bewoners vinden het 
heerlijk om even naar buiten te kunnen. U gaat 
individueel met een bewoner van Groot Hoogwaak, die 
al dan niet in een rolstoel zit, naar buiten om even een 
frisse neus te halen. Het doel van de wandeling is 
afhankelijk van de wens van de bewoner. Ook kunt u 
zich als vrijwilliger aansluiten bij de rolstoel-
wandelclub op de vrijdagmiddagen. 
Dag en tijden individueel wandelen: in overleg
Dag in tijden rolstoel-wandelclub:  
Vrijdag van 14.00 uur tot 16.00 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 88 of per e-mail: 
mvandervring@groothoogwaak.nl.

KERKDIENSTEN BUURTKERK NOORDWIJK 
Heeft u Ziggo via Groot Hoogwaak?
Dan kunt u voortaan alle kerkdiensten vanuit 
de Buurtkerk in Noordwijk live op uw televisie                                   
volgen op kanaal 992.

Via het kabelnet van Groot Hoogwaak (kanaal 992) 
kunt u alle kerkdiensten vanuit de Buurtkerk 
Noordwijk live op uw televisie volgen, zowel in het 
zorghuis als in de appartementen op het terrein van 
Groot Hoogwaak. 
 
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. Wanneer 
u geen Ziggo via Groot Hoogwaak heeft is 
bovenstaande helaas niet mogelijk.

winter
koud
sneeuw
ijs
ijzel
strooien

kerstmis
wanten
sjaal
winterbanden
gladheid
zuurkool

december
slee
schaatsen
muts
ski


