Woonzorgpark Willem van den
Bergh in de spotlights

Al bijna honderd jaar ligt vlak bij de duinen, te
midden van de bollenvelden, woonzorgpark
Willem van den Bergh. Een ‘dorpje’ op zich met
onder andere zijn eigen supermarkt, restaurant,
kringloopwinkel, speeltuin, kinderboerderij en
manege. Een ware oase voor vogelliefhebbers
en sporters. Ook een favoriete plek voor andere
recreanten zoals (groot)ouders en hun (klein)
kinderen die met grote regelmaat een bezoek
brengen aan de kinderboerderij of speeltuin. Maar
vooral een ﬁjne plek om te wonen en te werken
voor mensen met een verstandelijke beperking.
Zij krijgen hier de ruimte, begeleiding en de zorg
die bij hen past. Op het park wonen ruim 500
mensen en werken ruim 1000 medewerkers.

Naast het bieden van een goede plek om te wonen en
te werken is het park ook een ﬁjne en gastvrije plek
waar iedereen welkom is, of je nou op het park woont
of daarbuiten.
In deze krant lees je over de lange historie die het park
heeft. In 2024 bestaat het woonzorgpark Willem van
den Bergh 100 jaar. Sommige bewoners, zoals de oudste
bewoonster Mies, wonen er al 75 jaar, maar het is ook
een plek waar families vaak al generaties lang werken.
Over die verbindende factor die ‘s Heeren Loo heeft
vanuit de rol als werkgever en als zorgverlener lees je
meer in het interview met de familie Varkevisser.

Wil je het woonzorgpark volgen? Kijk dat op de
facebook pagina van Willem van den Bergh,
www.facebook.com/ZorgparkWillemvandenBergh
Meer weten over ‘s Heeren Loo of heeft u zorg
gerelateerde vragen? Neem dan contact op met
afdeling Klantcontact 0800-355 55 55.
www.sheerenloo.nl
Luister ook eens een podcast van ‘s Heeren Loo via de
website.
Wil je deze krant digitaal lezen, scan dan deze QR code.

Werken of een opleiding in de zorg? Lees het artikel
over (vrijwilligers) werk of stage.

’s Heeren Loo op
vertrouwde plek maar
in nieuw jasje
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gebouw Plein 6 stelt zich voor

Sinds september 2020 is het nieuwe
multifunctionele gebouw Plein 6 in gebruik
genomen. Door het coronavirus hebben we een
jaar lang gewacht op het moment om het gebouw
waar we zo trots op zijn, aan het publiek te laten
zien. Het wachten wordt beloond! Zoals het er nu
naar uitziet, gaat dat in september echt gebeuren.
Op 4 september vieren wij met jou en met onze
bewoners en medewerkers de opening van
ons nieuwe gebouw. We laten je bovendien vol
trots onze andere nieuwe parels zien, zoals
het Dirk Kuyt Foundation sportplein en de
nieuwbouwstudio’s voor jongeren en senioren.
Meer nieuws hierover volgt snel!

Optimaal gebruik van meters en middelen

Het pand met zijn mooie ronde vormen, natuurlijke
materialen, kleuren en unieke uitstraling is dé
ontmoetingsplek op ons woonzorgpark. Het gebouw
biedt huisvesting aan diverse kantoorwerkplekken,
dagbesteding, (para)medische behandelruimtes,
een grote en kleine sportzaal, een zwembad, een

restaurant, een bakkerij en een Spar supermarkt waar
iedereen zijn boodschappen kan doen, ook als je niet
bij ons woont of werkt. Daarnaast kun je er, ook als
externe terecht voor het huren van vergaderzalen.
Omdat we samen gebruik maken van
gemeenschappelijke ruimtes en we ﬂexwerkplekken
hebben, besparen we meer dan 5300 m2
vloeroppervlakte ten opzichte van de voormalige
huisvesting.
Dat scheelt aanzienlijk in onderhoud-, schoonmaaken energiekosten. Ook op het gebied van duurzaamheid
zijn er mooie oplossingen toegepast. Er liggen maar
liefst 600 zonnepanelen op het dak, het verwarmen
en koelen van het gebouw gebeurt met een warmte-

koude opslag installatie. Het hele pand is voorzien van
ledverlichting die werkt op beweegsensoren en er is
gebruik gemaakt van duurzaam hout.

Toevallige ontmoeting

Collega’s ontmoeten elkaar makkelijker doordat er
vanuit één pand gewerkt wordt. Het zwembad en de
ﬁtness- en sportfaciliteiten worden zowel voor sport
en ontspanning als voor behandeling en therapie
gebruikt. Zo ontstaat er een grotere uitwisselbaarheid
en ﬂexibiliteit van die ruimten. Een groep cliënten werkt
in Plein 6 met een passende vorm van dagbesteding.
Dit zorgt voor meer dynamiek en levendigheid.

BOUWEN
AAN MORGEN
KBM.NL

Uitvaartverzorging

Patricia Vermeij
Voor iedereen,
ongeacht uw
verzekering

Patricia Vermeij
06-28177234

Dag en nacht
bereikbaar

Prunuslaan 2
2191 BX
De Zilk

uitvaartverzorgingpatriciavermeij.nl

Heeft u persoonlijke wensen voor uw uitvaart?
Leg deze samen met mij vast in
uw uitvaartwensenboekje.

WARMTE | KOELING | SANITAIR
LUCHT | DUURZAME TECHNIEKEN
071 – 361 92 10 - info@putmanbv.nl

www.putmanbv.nl

info@uitvaartverzorgingpatriciavermeij.nl

Wil jij ook de sterren van de hemel leren spelen op:
Piano • Gitaar • Drums • Zang • Viool • Dwarsfluit
Musical zang dans en toneel • Sax • Djembé • Bas

Meld je aan voor 3 proeflessen via: info.musicblvd@gmail.com
of bel: 06-51 778 669. Of check: www.musicblvd.nl

www.therapieplus.nl 06-18132938

Ook voor al uw glasreparaties
VAESSEN PARKETVLOEREN

UW ZORG IS ONZE ZORG,
WIJCKER GROEN ZORGT
VOOR UW GROEN.

06-53649171

Voor het leggen van:
• Alle houten vloeren
• Laminaat en PVC
• Plinten plaatsen
• Schuren van houten vloeren
• Onderhoud
• Egaliseren van de ondervloer
• Gratis huisbezoek voor advies

Wij feliciteren directie,
bewoners en gemeente
Noordwijk met de uitbreiding
van het woonzorgpark met
het prachtige Plein 6.

Gefeliciteerd

 Vaessenparketvloeren
Profiteer van onze jarenlange ervaring en advies op maat!

www.verfspecialistlassooy.nl

WWW.AFVALCONTAINERSVLK.NL

Het team van Droomdal: Valerie, Irma en Tineke

In nieuwe Droomdal
is iedereen welkom
om te snoezelen
Onlangs verhuisde het snoezeltheater Droomdal
vanuit haar oude locatie naar een nieuwe
ruimte in Plein 6. Naar Droomdal kom je om
te snoezelen. Dat is ontspannen en ervaren
middels zintuigbeleving. Na 16 jaar succesvol en
van betekenis te zijn geweest voor velen heeft
Droomdal een mooie nieuwe plek gekregen.

Dromen realiseren door donaties

De inrichting is mogelijk gemaakt door fondsenwerving
waar medewerker Valerie verantwoordelijk voor was.
"We hebben eerst plannen gemaakt naar aanleiding
van een aantal vragen zoals: ‘Wat voor ruimte hebben
we? Wat kunnen we kwijt? Wat willen we aanbieden
aan de bezoekers van Droomdal?’ Aan de hand van
dit plaatje hebben we offertes opgevraagd en een
begroting gemaakt. We zochten eerst in de regio naar
fondsen die ons wilden helpen bij het realiseren van
de plannen. In totaal hadden we rond de € 50.000 euro
nodig. We kwamen al best ver met lokale fondsen
en donateurs en toen diende corona zich aan. De
geldinzameling kwam even stil te liggen, maar een
tijdje later hebben we toch de draad weer opgepakt en
is het ons gelukt! Naast fondsen en donateurs uit de
regio, konden we ook rekenen op giften van landelijke
fondsen. Met de hulp van diverse fondsen en Stichting

Een praatje met de
oudste bewoner op
het park
In 1946 kwam Mies op het woonzorgpark, toen
nog de Dr. Mr. Willem van den Bergh stichting,
wonen. Een meisje van 18 jaar, dat volgens de nog
bewaarde verslaglegging, veel zeurde en huilde
en zich te pas en te onpas achterover liet vallen
om aandacht te krijgen. Het internaat waar ze
voorheen gewoond had, werd opgeheven en bij
haar ouders in Heemstede kon ze niet wonen. Ze
weet het nog haarﬁjn, het adres van haar ouderlijk
huis en ook waar zij geboren is in Amsterdam.
Hoe het in het internaat was. Ook de jaren in de
verschillende paviljoens bij 's Heeren Loo kan ze
nog benoemen.
Inmiddels is Mies met haar 93 jaar de oudste
bewoonster van het park en woont zij hier al 75 jaar.
Mies heeft veel veranderingen meegemaakt in al die
jaren. Van strenge zusters in uniformen naar de tijd
van nu, waarin medewerkers op de groep gewoon in
hun eigen kleding werken. Dat vindt Mies toch wel
veel ﬁjner. Hoe streng de zusters vroeger waren, zo
dol is Mies nu op sommige begeleiders. In vroeger
tijden werden kinderen bij de 'voordeur’ afgegeven
en kwamen ouders niet heel regelmatig op bezoek.
Zo eens in de zoveel weken kregen cliënten bezoek.
Waar tegenwoordig wordt gekeken wat cliënten graag
willen doen als dagbesteding en waar hun interesses
en talenten liggen, was dat vroeger heel anders.
Mies moest 's ochtends in de 'pittenkeuken’ werken,
honderden kilo's aardappelen heeft ze geschild. Ook
moest er drie keer per dag gewandeld worden. Dan
ging Mies in de middag als ‘wandelmeisje’ met andere
cliënten wandelen. Toen ze 65 was zei Mies: “Zo nu
stop ik ook met werken.” Zij wilde, net als iedereen met
een gewone baan, met pensioen.

Vrienden van de Willem van den Bergh kregen we de
begroting rond!”
Artikel verder lezen? Scan de QR code

Ken je iemand die ook eens zou willen snoezelen?
Neem gerust contact op via droomdal@sheerenloo.nl,
088-036 35 00.

Een echte dame

Coby: “Ondanks haar leeftijd ziet Mies er nog goed uit.
Ook vroeger zag ze er altijd op en top uit, in verzorgde
mooie kleding, haren in de krul. Ze was een echte
dame. Als ze bij ons kwam eten, nam ze haar zilveren
servetring mee. Ook waren er een paar liefdes in haar
leven, medebewoners waar ze vaak even op bezoek
ging. Ze kon erg genieten van leuk gezelschap, maar
bijvoorbeeld ook van muziek. En nog steeds geniet
Mies. Ze is 93, maar als ze muziek hoort, staat Mies nog
steeds te dansen achter haar rollator.”
Wil je meer weten over de geschiedenis van het park?
Kom dan eens naar het museum in ‘t Kruispunt. Bel
gerust met de receptie van ‘s Heeren Loo Noordwijk
voor een afspraak, 088 - 036 30 00.
Brammine, Mies en Coby

Vrijwilligers die uitgroeien tot familie

Zo'n 40 jaar geleden, in 1983 verscheen Coby met haar
dochter Brammine van 10 als bezoekvrijwilliger op het
toneel. Eigenlijk was het een idee van Brammine dat
haar moeder als vrijwilliger te gaan werken. Moeder
Coby verbond er één voorwaarde aan. “Als we het doen,
doen we het samen.”
En zo gaat het nog steeds, Coby en Brammine zijn
Mies al die jaren trouw blijven bezoeken. Zelfs in de
puberteit ging Brammine, soms met een gezonde
portie tegenzin. Maar ja, ze was iets aangegaan samen
met haar moeder, dus dan maak je het af. Ze bezoeken
Mies nog steeds met veel plezier. Ook namen zij Mies
op in hun gezin, ze kwam bij hen thuis en verjaardagen
werden op het park gevierd, Mies was aanwezig op de
trouwdag van Brammine. Een liefdevolle band is in de
loop der jaren ontstaan. Mies heeft een speciaal plekje
bij veel mensen. “Ik zie Mies echt als familie” zegt
Brammine.
Het hele artikel lezen? Scan de QR code

Vrijwilliger worden? Iets voor jou!
Ben je in je eigen leven op zoek naar meer
voldoening, een zinvolle tijdsbesteding, wil je
andere mensen helpen, zoek je meer sociaal
contact, zou je iets in de eenzaamheid van
een ander willen betekenen, je opgedane
werkervaring/hobby willen overdragen aan
jongeren, alvast ervaring willen opdoen binnen
de zorg etc. En wil je je vanuit het hart op
vrijwillige basis inzetten voor een kwetsbare
ander? Bijvoorbeeld door met de cliënt te
sporten, te shoppen of gewoon gezellig een
kop kofﬁe te drinken? Of misschien ga je liever
praktisch aan de slag in de tuin of als chauffeur?
Onze cliënten heten je van harte welkom!
Neem dan gerust eens contact
op met Patricia.de-Langen@sheerenloo.nl Coördinator vrijwilligers.
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5,5,Boxspring Wales
Nederlands Kwaliteits product
Bestaande
Bestaandeuit:
uit:
1een
hoofdbord,
1 boxspring,
1
hoofdbord,
een boxspring,
pocketveermatras
en een
een pocketveermatras
en een
hoogwaardig
koudschuim-topper
hoogwaardig koudschuim topper

90/100 x 200 cm
van € 1795,- nu voor

Met dank aan Lionsclub De Brittenburg

  





€ 1295,-

 

Keuze uit verschillende
stoffen en kleuren

Smederij2, 2211 SM Noordwijkerhout 1ste etage (met lift) Turk en Roof.
Tel. 0252-745083 www.bouckaertslaapcomfort.nl info@bouckaertslaapcomfort.nl

DIBBES

Hondenuitlaatservice

24748 BERG GARAGEDEUREN EN ZONWERING - Visitekaartje 85x55mm_V7_lettercontouren.indd
07-04-201 10:45

Noordwijkerhout
06-22393537
0252-370956
24748 BERG GARAGEDEUREN EN ZONWERING - Visitekaartje 85x55mm_V7_lettercontouren.indd
07-04-201 10:45
patriciadibbes@outlook.com
www.dibbeshondenuitlaatservice.nl

Bij ons draait alles om
uw auto
De Carwash van de Bollenstreek
vindt u aan de Valkenburgseweg
101, Katwijk
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euro
korting

tegen inlevering van deze advertentie ontvangt u
korting op een platina wasbeurt.
Deze actie is geldig tot 31-08-2021

gefeliciteerd namens

Mike van der Ark
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Tel: 06 418 407 32
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Email: info@enco-noordwijkerhout.nl

WWW.ENCO-NOORDWIJKERHOUT.NL

Vishandel Wim Schaap
Wij verwelkomen u graag,
elke vrijdag en zaterdag op het Marktplein
Vrijdag 05:30 uur tot 17:00 uur.
Zaterdag 09:30 uur tot 18:00 uur

veel succes met Plein6

Voor bestellingen bel of app ons. Tel: 06 95 33 67

Accountantspraktijk
Houwaart B.V.
Voorstraat 52
2201 HW Noordwijk
Vind ons op Google Maps!
071-3616094
info@accountantspraktijkhouwaart.nl
www.accountantspraktijkhouwaart.com

CONTAINER BESTELLEN? VLK BELLEN!

Mirjam, Linda en Eric Varkevisser
voor het ouderlijk huis

Twee generaties
op het park
Veel families hebben al generaties lang een
relatie met 's Heeren Loo. In andere families
werken meerdere gezinsleden bij 's Heeren Loo.
In deze reeks praten we met zulke families. Wat
bindt deze families met onze organisatie? Wat
maakt dat kinderen van personeelsleden hier
komen werken en zo ‘in de voetsporen’ van hun
ouders treden? Het woord is aan broer en zus Erik
en Linda Varkevisser, en Eriks’ echtgenote Linda.
In het gezin Varkevisser werden drie kinderen geboren,
waarvan Erik, de jongste ook echt in het woonhuis van
de Boerderij is geboren. Vader en moeder Varkevisser
waren beiden werkzaam op het woonzorgpark Willem
van den Bergh, vader begon bij cliëntenvervoer en
daarna maakte hij de overstap naar de boerderij
als medewerker bij de tuindienst. Hij werkte hier
met de cliënten samen in het groen onderhoud en
de verzorging van de dieren. De woning op het park
hoorde bij deze functie. Moeder deed vanaf haar 16 jaar
en 9 maanden de Z- opleiding. Zo hebben ze elkaar hier
leren kennen. Zij ging aan de slag als avond-weekendnacht hoofd. En ging later op de woning werken. 8 Jaar
geleden ging ze met pensioen. Tot aan haar overlijden,
afgelopen januari, woonde moeder Wil Varkevisser
aan de Zonnelaan.

‘Anders’ is voor ons normaal

Mirjam: “Onze moeder vond het een mooie plek om te
wonen. Ook na haar pensioen heeft ze met veel plezier
hier gewoond. We hebben wel eens wat gekke dingen
meegemaakt, maar dat weet je als je op een park woont
met mensen met een verstandelijke beperking. Daar
hou je rekening mee.”

Erik: “We zijn te gast hier voor de cliënten, hun gedrag
hebben wij te accepteren. Vroeger nam je vriendjes
mee van school naar huis, maar dat was meestal
eenmalig. Zij waren niet gewend aan wat voor ons de
normaalste zaak van de wereld was. Als je op vroege
leeftijd in aanraking komt met verstandelijk beperkten,
dan accepteer je makkelijk dat iemand 'anders’ is. Je
weet niet beter.

Er was een voetbalveld. Had je het warm na het
voetballen? Dan sprong je in het zwembad, waar
we een eigen sleutel van hadden. Dat kon vroeger
allemaal. Mijn zus had een verzorgpony die bij de
groenvoorziening hoorde. We mochten lammetjes een
ﬂesje geven, de dieren verzorgen. Alles was hier op het
park. Een kapper, schoenmaker, supermarkt. Je hoefde
in die tijd alleen voor school van terrein af.”
Erik vertelt verder: “Onze ouders kennen elkaar van
het werk hier. Moeder kwam hier uit Friesland voor
de opleiding. Linda en ik kennen elkaar ook al van
jongs af aan. Linda ging met haar moeder, die als
recreatievrijwilliger werkte, mee naar de soos- of
disco avonden. We waren rond de 14 jaar toen we
elkaar leerden kennen. Later bloeide er meer uit de
vriendschap. Inmiddels zijn we 16 jaar getrouwd en
twee dochters rijker. Bij een van onze dochters zit het
zorgen er ook in, zij gaat graag mee naar het werk.
Linda werkt al 20 jaar met ernstig meervoudig beperkte
(EMB) cliënten, waarvan de laatste 3 jaar een mix is
ontstaan met EMB en ouder wordende cliënten met
een matig vorm van probleemgedrag. Erik werkt als
persoonlijk begeleider en coach voor mensen met een
licht verstandelijke beperking. Mirjam is sinds kort
manager in regio Zuid-Holland. Ook zij werkt al 25 jaar
voor 's Heeren Loo. Mirjam: “De doelgroepen zijn divers,
er is voor ieder wat wils. Er is voldoende uitdaging
om hier te blijven. We zijn hier echt opgegroeid en
zullen ook niet zo snel ergens anders gaan werken.

Werken bij
's Heeren Loo

Wij zoeken begeleiders

Ben je enthousiast geworden over wat je hebt gelezen
en wil jij óók bijdragen aan een goed leven voor
mensen met een (verstandelijke) beperking?

Leergierig maar geen boekenwurm? Leer je graag in de
praktijk? Combineer dan werken en leren bij ’s Heeren
Loo. Ook is het mogelijk om stage te lopen. Bekijk onze
mogelijkheden! https://www.sheerenloo.nl/werkenbij/werkenenleren

Bij ’s Heeren Loo krijg je de ruimte om op jouw manier
te werken. Met jouw talenten en ideeën draag je bij
aan een goed leven voor mensen met een beperking.
Werken bij ’s Heeren Loo is leuk en uitdagend. Elke dag
is een beleving. Jij maakt het verschil voor de cliënt.
Bekijk ons actuele vacature aanbod en kom bij ons
werken als gediplomeerd begeleider of verzorgende.
Op https://www.sheerenloo.nl/vacatures vind je een
overzicht van alle vacatures of zoek speciﬁek voor
een locatie bij jou in de buurt door jouw postcode in te
vullen in het zoekgebied.

Kom je net van school of heb je al meer werkervaring?
Kijk op www.sheerenloo.nl/werken-bij/begeleider.

Nog geen passende opleiding?

Recruiter Anne de Winter vertelt je graag meer over
werken bij ‘s Heeren Loo, bel of mail met Anne: 06 302
306 49 of anne.de-winter@sheerenloo.nl.

Bovendien als je zo lang al ergens zit, zegt wel iets over
de organisatie. Er is zoveel mogelijk, als je zelf energie
steekt in je werk en weet wat je wilt bereiken, is dat
mogelijk. Voor mij is het overigens nooit een keuze
geweest waar ik zou gaan werken.”
Erik: “Nu werk je hier en ga je na je werk weer naar
huis. Vroeger was er naast werk zo veel meer en veel
gezelligheid. Ook het personeel in opleiding dat in de
zusterﬂat woonde. Er gebeurde van alles. We waren
dag en nacht bij het zomerfeest. Het was je wereld en je
leven, samen met de andere families hier op het park.
Er waren met de andere kinderen van personeelsleden
vriendschappen. Dat zijn nog steeds onze vrienden.”
Linda: Om aan te geven hoe belangrijk het werk voor
ons is: "We hebben bewust gekozen om op het park te
trouwen, in december, in het open treintje, gingen we
over het park. In het Kruispunt trouwden we, cliënten,
de Berghdrummers en het Berghjournaal waren erbij.
Iedereen vond het fantastisch!”
Erik: “Niet alleen lief, maar ook leed delen we samen.
Toen onze vader overleed is hij vanuit hier begraven.
Iedereen was betrokken, zo was bijvoorbeeld de
supermarkt dicht op de dag van de uitvaart. Iedereen
die wilde, kon bij het afscheid aanwezig zijn. Pa was
pas 59, hij stond nog midden in het leven en was nog
aan het werk. De ene helft van de collega's was bij de
dienst de andere helft bij het graf.

Het gevoel hoe het was om hier vroeger te wonen, kun
je niet echt goed onder woorden brengen. Je moet het
meegemaakt hebben om het te kunnen voelen. Het zal
altijd dierbaar blijven. Dat hebben onze vrienden die
hier als kind gewoond hebben, ook allemaal.”
Lees het gehele interview hier

samenwerkende
apotheken bollenstreek

Dagelijks levert Apotheek Voorhout het
beste advies en de medicijnen voor alle
bewoners van het woonzorgpark.

feliciteert
’s heerenloo

Daarmee dragen wij bij aan optimale
kwaliteit van leven voor de bewoners
met specifieke behoeften.

met het nieuwe pand

Omdat het
leven kan
veranderen
als een blad
aan een
Omdat boom.
het

bewust en veilig gebruik van geneesmiddelen dichtbij huis

leven kan
veranderen
als een blad
aan een
Omdat het
leven kan
veranderen
boom.
als een blad

edgarmonﬁls@hotmail.com
Tel: 06-55174017

Colourfull Nails | ✆ 0651440834 | Gespecialiseerd in gellak!

aan een
boom.

Boekerslootlaan 11
2201 BT Noordwijk

Herenweg 22 | Noordwijkerhout
t 0252 37 65 47

notariskantoorvandijk.nl

Ad vert ent ie PuurLeF
Logo:

Herenweg 22 | Noordwijkerhout
t 0252 37 65 47

notariskantoorvandijk.nl

Herenweg 22 | Noordwijkerhout

OP ZOEK NAAR EEN BETROUWBARE EN
VAKKUNDIGE ELEKTROTECHNISCHE SPECIALIST?
BEL MIJ! Hubèr Ouwehand • 06-29512629
• alle elektrotechnische installaties
• LED-verlichting • Novus camerasystemen
• Ajax alarmsystemen

Voor sfeervol & gezond werken

Trotse interieur leverancier van Plein6

www.zevenbergen-bv.nl
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06 - 83 24 17 51
t 0252 37 65 47
info@detuinenvanstrien.nl
notariskantoorvandijk.nl
www.detuinenvanstrien.nl

Laten we kennismaken!
Straatwerk
Beplanting
Schuttingen
Veranda’s
beschoeiingen Vlonders

Verlichting
Pergola’s
Vijvers

Tekst :
Ben je het
diëten zat, voel je je vaak futloos en
Wil jij gezonder leven en je fitter voelen?
wil je graag
aan je gezondheid werken?
Als leefstijlcoach en personal trainer help ik jou bij het maken van gezonde keuzes en het aanleren
van gezond
gedrag op je
het gebied
van voeding,
bewegen,
slapen, ontspanning
en meer.
Ik coach jou
Ik coach jou op weg
naar
doel.
We
gaan
samen
opzoek
naar
opzoek naar de gezonde, energieke en vrolijke versie van jezelf!
de gezonde,
fi
tte
en
vrolijke
versie
van
jezelf!
Wil je meer informatie over wat ik voor jou kan betekenen? Neem contact op met mij via
laura@puur‐lef.nl of 06‐39123047.
Wil je meer informatie
over wat ik voor jou kan betekenen?
Neem contact op
met
mij
via laura@puur-lef.nl of 06-39123047.
Kleuren:
‐
‐
‐

Achtergrond : wit
Tekts: zwart
Titels/details : HSL #fba49b

lettertype:

ZorgMies Bollenstreek
maakt het
leuker!
‐
‐

Aktiv Grotesk (hoofdtekts)
Dosis (titels, paragraaf)

leven

Altijd één vertrouwd gezicht
Ondersteuning op maat
Aanvullend op de reguliere thuiszorg
Contactgegevens
Helène Geerlings | bollenstreek@zorgmies.nl | 06-48627814

Zorg aan huis nodig?
Wij
metnodig?
u mee!
Zorgdenken
aanhuis
huis
nodig?
Zorg
aan

Hemsinck 8
2204 BJ Noordwijk
M [06] 155 131 50
E info@bouwbedrijfvanderploeg.nl
I www.bouwbedrijfvanderploeg.nl

S CHRIER I NSTALLATIETECHNIEK

Wijdenken
denkenmet
met uu mee!
mee!
Wij
De Noordwijkse

De Noordwijkse
(thuis)zorgorganisatie
De Noordwijkse
(thuis)zorgorganisatie
(thuis)zorgorganisatie

Keyserswey 39 - 2201 CW NOORDWIJK
Tel: 071 36 125 99
www.meubelstoffeerderijstraathof.nl
info@meubelstoffeerderijstraathof.nl

etersbedrijf, sanitaire- en verwarmingsinstallaties
7 431 85 info@marcoschrier.nl www.marcoschrier.nl
Wij stofferen zitmeubelen zowel
klassiek als modern met stof en leer.
Er is keuze uit een ruim assortiment
meubelstoffen en leer van oa. De Ploeg, Kvadrat, Hopke,
Ohmann leer, JAB, Romo Fabrics, van Leeuwen Leer enz. enz.

M ARCO S CHRIER I NSTALLATIETECHNIEK

loodgietersbedrijf, sanitaire- en verwarmingsinstallaties
06 - 537 431 85 info@marcoschrier.nl www.marcoschrier.nl

SAMEN GAAN VOOR DUURZAAM

Groot
Hoogwaak
Groot Hoogwaak
1 1
2202
TG
Noordwijk
2202 TG Noordwijk
Groot
Hoogwaak 1
071 368
8888
071
3688888
2202 TG
Noordwijk
www.groothoogwaak.nl
www.groothoogwaak.nl
071 368 88 88
www.groothoogwaak.nl

Doen op woonzorgpark
Willem van den Bergh

Restaurant Plein6

Een prettig park!

Footgolf Plein6

Restaurant Plein6 op woonzorgpark Willem van
den Bergh is een unieke plek om te zijn en om te
werken. Een prachtige, stijlvol ingerichte ruimte, waar
verschillende mensen elkaar kunnen ontmoeten
en kunnen ontspannen. Van bewoners van het
park tot wandelaars, van kinderen tot senioren en
van medewerkers 's Heeren Loo tot mensen die op
bezoek zijn. Of je nu komt voor een kopje kofﬁe met
een krantje, voor een kinderfeestje, een diner of een
vergadering; iedereen is welkom bij restaurant Plein6.

De dieren-in-het-duinspeurtocht op woonzorgpark
Willem van den Bergh is een leuke, actieve en leerzame
activiteit voor kinderen van 3 tot 10 jaar oud. Uiteraard
zijn oudere kinderen en ouders vrij om ook mee te
zoeken!

Restaurant Plein6 biedt verschillende faciliteiten
aan; Footgolf Plein6 is er een van. Een fantastische
activiteit om te doen, afgeleid van golf, waarin je de bal
in zo min mogelijk schoten in de hole moet krijgen.
Footgolf Plein6 heeft twaalf prachtig onderhouden
holes over het woonzorgpark liggen.

Voor een kleine vergoeding van € 1,50 kun je een
dierenspeurtochtpakket aanschaffen. In dit pakket
krijgt ieder kind een toffe landkaart voor onderweg
met bijbehorende vragen en opdrachten. Na aﬂoop
staat er een glaasje limo klaar en krijgen ze ook nog
een prachtige medaille. Hoe gaaf!

Durf jij de strijd aan? Voor meer informatie over
openingstijden en arrangementen; kijk op www.
restaurantplein6.nl of scan de QR code.
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25% korting
op een
lunchgerecht
naar keuze!

Een gratis
kopje koffie
of thee!

Knip deze voucher uit en lever deze in bij
Restaurant Plein6. Eén voucher per persoon.
Geldig t/m december 2021.

Knip deze voucher uit en lever deze in bij
Restaurant Plein6. Eén voucher per persoon.
Geldig t/m december 2021.

Wintertuinlaan 6, 2201 ZS Noordwijk

!

Wintertuinlaan 6, 2201 ZS Noordwijk
T 088 036 32 41

Kosten greenfee: €4,- per persoon

Ga jij deze leuke en leerzame speurtocht aan? Kom
gauw langs bij Restaurant Plein6!

https://www.restaurantplein6.nl/over-ons
instagram en Facebook: restaurantplein6

www.restaurantplein6.nl

Footgolf Plein6 is bestemd voor iedereen die het leuk
vindt om buiten te recreëren en sportief bezig te zijn.
Dit kunnen cliënten zijn, maar ook medewerkers
en mensen van buiten het woonzorgpark. Om te
kunnen footgolfen hoef je geen topsporter te zijn; de
sport is laagdrempelig en toegankelijk voor een grote
doelgroep.

www.restaurantplein6.nl

T 088 036 32 41

!

Je zult merken dat ieder bezoek aan ons restaurant
uniek en oprecht is, waarin kwaliteit, beleving en
gezelligheid – voor medewerker en klant – voorop
staat. Het restaurant heeft ﬁjne stoelen of lekkere
banken om op te zitten bij mooi weer zetten we het
terras voor je op. Vanachter de grote ramen heb je
een prachtig breed uitzicht over de nieuw aangelegde
tuin en het woonzorgpark. Met een vakkundige,
creatieve kok en een enthousiast team maken wij
het je niet alleen naar de zin, maar zorgen we ook
voor een aanbod. Op de kaart staan betaalbare, zowel
diverse klassieke als moderne gerechten. Kom samen
genieten bij Plein6!

De kinderen gaan met hun landkaart op zoek naar
verschillende dierensporen en voeren gaandeweg
een aantal vermakelijke opdrachten uit. De route
is ongeveer 2,5 kilometer en gaat langs de mooiste
stukken van het woonzorgpark.

Van Duyn Van der Geer feliciteert
's Heeren Loo met hun prachtige nieuwe pand

Heel veel waterplezier
in jullie nieuwe zwembad!

Veel succes in Plein 6!

Jonckerweg 20
2201
DZ NOORDWIJK
Jonckerweg 20
071 - 409 04 09
2201 DZ Noordwijk
www.vdvdg.nl

Uw verhuizing in
vertrouwde handen
Tuinontwerp • Aanleg • Onderhoud
Kerkstraat 84,
2211 RM Noordwijkerhout
06-51202666
info@edwindobbetuinen.nl
www.edwindobbetuinen.nl

Marineweg 2 | 2241 TX Wassenaar
070-511 92 62 | www.lagerberg.nl

VERSTERKING

GEZOCHT!

20PRN0139

Wil jij werken als
servicetechnicus, monteur,
werkvoorbereider of
projectleider? Of zoek je een
gave stageplek in de
werktuigbouwkunde,
elektrotechniek of meet- en
regeltechniek? Check dan
onze vacatures op
www.senl.nl en solliciteer!

Totaal, op eigen kracht.
Heereweg 23 | 2161 AC LISSE | 0252 466 466 | info@senl.nl

Centrum Bijzondere
Tandheelkunde
Noordwijk stelt zich voor

Hoe verloopt de samenwerking tussen CBT
Noordwijk en ’s Heeren Loo?

De tandheelkundige dienst heeft binnen het gebouw een
moderne kliniek gekregen. Goed bereikbaar op de begane grond en zonder drempels. Enkele tandartsen van
`s Heeren Loo hadden in 2012 het initiatief genomen om
een aparte stichting op te richten: “Stichting Centrum
voor Bijzondere Tandheelkunde Zuid-Holland” . Met eigen
locaties in Noordwijk, Leiderdorp en Monster is hierdoor
de tandheelkundige zorg niet alleen beschikbaar voor alle
bewoners van `s Heeren Loo, maar ook voor gehandicapten uit de wijde omgeving. Door goede afspraken met `s
Heeren Loo, zorgkantoren en de zorgverzekeringen zijn
ook de kosten geregeld.

genezen, dus stoppen we veel energie in het schoonhouden van de mond. We zijn zodoende veel problemen aan
het oplossen met een heel team, maar als toch lukt wat
gewoon niet zou kunnen, geeft ons dat veel voldoening.

Zijn patiënten vaak bang bij voor de
tandarts en hoe gaat het CBT daarmee om?

Wie is er nou niet bang voor de tandarts? Eigenlijk zijn
we allemaal een beetje bang. De een kan daar beter mee
om gaan dan de ander. Voor de zorgverzekeringen is
tandartsangst geen reden om blijvend bij CBT Zuid-Holland behandeld te worden. Wel kan een therapie worden
doorlopen samen met onze psycholoog uit Leiderdorp, om
de angst beheersbaar te maken, waarna de patiënt weer
wordt terugverwezen naar de eigen tandarts. Blijkt de
angst te komen door een psychische aandoening of verstandelijke beperking, dan is wel een blijvende behandeling bij CBT Zuid-Holland mogelijk.

Het CBT heeft voornamelijk mensen met
een beperking. Hoe ervaart het CBT dit?

Veel mensen met een beperking kunnen moeilijk terecht
bij de gewone tandarts. De tandarts heeft een volle wachtkamer en de behandelingen gaan achter elkaar door.
De tandarts wordt namelijk betaald per controle, vulling,
etc., waardoor er minder rust is. CBT Zuid-Holland werkt
met een tijdstarief en wordt dus niet per vulling betaald,
maar per uur. Ook de opstelling rondom de tandartsstoel
geeft ruimte. Een tillift en vacuüm matras geven nog meer
mogelijkheden en maken zo voor iedereen de tandarts
toegankelijk. Met geduld en ruimte.

Wat geef het CBT de meeste
voldoening bij het werk?

Elk persoon die zich bij ons meldt heeft een verhaal, een
achtergrond. We moeten ons eerst verdiepen in de persoon, voordat we aan de mond toekomen. De ene keer is
het genoeg om eerst vriend te worden om het vertrouwen
te krijgen, maar een andere keer is er meer nodig. Ook de
mondsituatie kan best afwijkend zijn, wat het nodige overleg noodzakelijk maakt. Natuurlijk is voorkomen beter dan

Hoe zorgt het CBT ervoor dat patiënten
tevreden de deur uit gaan?

Er zijn inmiddels veel wetten en richtlijnen, die de patiënt
een eigen regie geven. De tijd, dat de tandarts zelf kon
beslissen wat er moet gebeuren is voorbij. We leggen nu
uit wat er aan de hand is en proberen elke patiënt te betrekken bij zijn eigen mond. De mondverzorging is een onderdeel van de basiszorg. De zorg die we minimaal moeten aanbieden. Als dat lukt, heeft de patiënt een gezonde
mond, zonder pijn en ongemak. Dan wordt een tandarts
bezoek een leuke ontmoeting met een tevreden patiënt.
Voor een gezonde mond, moeten we vaak ons gedrag veranderen. En dat is nou juist zeer lastig. Natuurlijk weet
we dat suiker het gebit stuk maakt en vanaf 18 jaar een
tandenstoker onmisbaar is. We moeten het dus leuk maken, om dat te doen en vol te houden. Een compliment als
het lukt maakt blij.

CBT Zuid-Holland locatie Noordwijk - Wintertuinlaan 6 - 2201 ZS Noordwijk
071-30 30 946 - info@cbtnoordwijk.nl - www.cbtzuidholland.nl
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