
 

 

Voor onze leden 

Als lid van Groot Hoogwaak heeft u een streepje voor. U ontvangt maandelijks onze nieuwsbrief 
‘Groots Hoogwaak’. Ook kunt u gebruik maken van onze diensten en deelnemen aan diverse 
activiteiten. Op vertoon van uw ledenpas kunt u terecht bij verschillende ondernemers in Noordwijk  
voor leuke aanbiedingen en kortingen. 
 

 Kapsalon Groot Hoogwaak Gehele jaar korting  

 Pedicure Groot Hoogwaak  Gehele jaar korting  

 Fitness Groot Hoogwaak 
 

Schoonheidssalon 

Gratis 
 

Korting op div. behandelingen en altijd 10% 
korting op Webecos verzorgingsproducten. 

 
 

Grand Hotel Huis ter Duin 
Kon. Astridboulevard 5, 
Noordwijk 

 

Gratis gebakje bij een kop koffie 
 

 
 

Bakkerij Alex van der Holst 
Kerkstraat 45, Noordwijk 

 

Elke maand een speciale aanbieding 
 

 
 

 
 

Ouderenwinkel Noordwijk 
Van Speijkstraat 2, Noordwijk 

 
 

Gratis rugsteun op een Topro Troja 2G rollator 
 

 
 
 

Bioscoop in theater de Muze 
Wantveld 2, Noordwijk 

 
 

2e kopje koffie of thee gratis bij uw film- of 
theaterbezoek 

 
 
 
 

 
 

Boekhandel van der Meer 
De Keuvel 1, Noordwijk 

 
 

Gratis bezorging van uw boeken of andere 
bestellingen. 
Haal- en brengservice naar onze winkel 

 Zwembad Binnenzee 
Nieuwe Zeeweg 165 te 
Noordwijk 

10% korting op ontbijt, 50 cent korting op 
koffie en thee op dinsdagochtend, 5% korting 
op abonnement (kwartaal/jaar Aquasporten), 
50% korting op inschrijfgeld abonnement 

   
 
 

De Beweegschool 
Heilige Geestweg 26 te 
Noordwijk 

 
10% korting op een Beweegkaart naar keuze 
 

 Van den Broek Optiek 
info@vandenbroekoptiek.nl 
0252 - 701120 

 
10% korting bij aanschaf van een complete bril 
 

 
 
 
 

 
 

 
Juffies Bloemen & Interieur 
Bomstraat 23 te Noordwijk 
 
 
 
Lunchroom Petito 

 
10% korting op bloemen en planten*.                                                  
Wij bezorgen graag voor u.  
* Alleen geldig in onze winkel bij besteding 
vanaf €15,00 
 
Gratis cupcakeje bij een kopje koffie of thee. 

 
Wilt u ook lid worden van Groot Hoogwaak?  
Voor slechts € 25 per huishouden per jaar bent u al lid van Groot Hoogwaak.  
Het aanmeldformulier kunt u afhalen bij de receptie of downloaden via onze website 
www.groothoogwaak.nl| 
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