
Wij zijn er voor iedereen die steun vraagt bij het oud worden.  
Wij willen de beste zorg bieden, bijdragen aan leefplezier en iedereen  
zo lang mogelijk de dingen zelf laten doen. Wij komen bij mensen thuis 
en wij zijn er voor alle bewoners op ons terrein. Wij hebben ook een 
kleinschalig verpleeghuis waar het fijn wonen is en altijd wat te doen.

Onze koers is vertaald naar de slogan: ‘Ik ben blij dat je hier bent’.  
Daarmee geven we aan dat wij de mensen die hier wonen en nu of straks 
zorg nodig hebben een gelukkig gevoel willen geven. Daar kunt u er één van 
zijn. Wij doen er alles aan om u de best mogelijke zorg te bieden en bij te 
dragen aan uw leefplezier waarbij wij u zo lang mogelijk de dingen zelf laten 
doen.  We zullen u op een passende manier blijven uitdagen om deel  
te nemen aan het leven en doen daarbij een beroep op uw naaste kring.

Groot Hoogwaak  
Groot Hoogwaak 1        
2202 TG Noordwijk   

071 36 888 88    
info@groothoogwaak.nl 
www.groothoogwaak.nl

Voor informatie en advies
Clientservicebureau

071 36 887 89       
clientadviseur@groothoogwaak.nl 

Ik ben blij 
dat je hier bent
Ik ben blij 
dat je hier bent

SERVICES

GEZELSCHAP UITSTAPJES KAPSALON

FITNESS MANTELZORG
ONDERSTEUNING

RESTAURANT

ALARMERINGLINNENSERVICE MINIMARKT



WONEN
Wonen in Noordwijk is erg 

populair maar de woonmarkt 

voor senioren is beperkt. 

Groot Hoogwaak heeft een groot 

terrein dat prachtig ligt tegen de duinrand van 

Noordwijk aan Zee met een ruim aanbod van 

koop- en huurappartementen. Wij bieden een 

uitgebreid servicepakket waaronder alarmering, 

maaltijddiensten en thuiszorg. In het zorgcentrum 

zijn dagelijks activiteiten waaraan deelgenomen 

kan worden. De zorg kunnen wij opschalen 

waardoor u thuis kunt blijven wonen.

DE APPARTEMENTEN

HUUR 
2 en 3 kamerappartementen variërend van 60m2 

tot 80m2 (sociale huur en vrije sector).

KOOP 

Appartementen variërend van 60m2 tot 130m2.

ZORG
Wij zijn een organisatie met 

een zorghart en willen waarde 

toevoegen aan het leven van 

bewoners en cliënten. Zorg en begeleiding bieden  

wij thuis, op het terrein en in ons verpleeghuis.  

We beschikken over 66 zorgappartementen en er  

is een groepsvoorziening voor 14 mensen met 

dementie. We werken samen met de huisartsen  

en andere zorginstellingen in de regio en met een 

specialist ouderengeneeskunde. Daarnaast houden 

wij ‘dementiespreekuur’ in het gemeentehuis.

In het zorgcentrum zijn er bovendien 

7 appartementen beschikbaar voor tijdelijk  

verblijf, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname.  

Het zogeheten eerstelijnsverblijf is er op gericht  

om binnen enkele weken weer huiswaarts te keren.

Naast verzekerde zorg, bieden wij ook particuliere 

zorgdiensten.

Wij vinden dat zorg beperkt moet blijven tot wat  

echt nodig is. We begeleiden onze cliënten om zo 

veel en zo lang mogelijk de dingen zelf te doen.  

Drie aspecten staan bij ons centraal: waardering, 

aandacht en deelname aan het leven. Wij baseren 

onze dienstverlening o.a. op de Montessorimethodiek.

LEEFPLEZIER
Alles wat het leven fijn maakt en 

betekenis geeft willen wij (helpen) 

organiseren. Persoonlijke aandacht 

beschouwen wij als de sleutel. Wij bieden 

hoteldiensten, hebben een café-restaurant met 

maaltijdservice, biljartruimte, een grote huiskamer, 

een kapsalon, schoonheidsspecialiste en pedicure. 

Daarnaast organiseren wij allerlei (creatieve) 

evenementen en uitjes. Naast het brede aanbod 

luisteren wij graag naar wat u zou willen en proberen 

dat samen met u en anderen waar te maken.  

Dat doen we met een heleboel vrijwilligers en 

professionals. Ook hierbij vinden wij de drie 

sleutelbegrippen terug: waardering, aandacht  

en deelname.

U kunt lid worden van Groot Hoogwaak.  

Daarmee krijgt u korting en wordt u maandelijks  

op de hoogte gehouden.


