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Bestuursleden 
Peter van Beusekom, Melanie de Leeuw, 
Robin Wiegman, Peter van Deutekom en 
Antoinette Molenaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Dorpskrant verschijnt vier maal per jaar en heeft een 
oplage van 450 stuks. Wilt u adverteren, neem dan 
contact op via: dorpskrant@huisduinerbelang.nl 
De verspreiding van de krant wordt gecoördineerd door 
Jan en Rieneke Veken.  
 
 

COLOFON  
Postadres: 
Vereniging Huisduiner Belang  
Postbus 383 
1780 AJ Den Helder 
www.huisduinerbelang.nl  
info@huisduinerbelang.nl 
 
Dorpshuis: 
Badhuisstraat 23-25 
1789 AH Huisduinen 
Tel. 0223-618804 
 
ING Bank: 
ING-NL82INGB0001573533 
t.n.v. Huisduiner Belang 
Postbus 383 
1780 AJ Den Helder 
 
Kamer van Koophandel: 
Ingeschreven te Alkmaar 
onder nr. 40634013 
 
Redactie Dorpskrant: 
Anne-Marie Wijnants 
Duinweg 14 
duin14@planet.nl  
Tel. 06 1045 5250 
 
Freelance medewerker: 
Freek Bellinga  
frederikbellinga@gmail.com 
Jo Aggenbach 
aggenbach@planet.nl 
 
Kopij inleveren per email: 
dorpskrant@huisduinerbelang.nl 
 
Advertenties: 
Peter van Beusekom 
dorpskrant@huisduinerbelang.nl 
 
Ledenadministratie: 
leden@huisduinerbelang.nl 
Alleenstaanden € 24.50 per jaar 
Gezinnen € 29,50 per jaar 
 
Boekverkoop en Huisduiner vlaggen: 
Dorpshuis 
 
Drukker Dorpskrant:  
Zeeman Reclamegroep 
 
Op de website verschijnt de krant 
volledig in kleur. 
 
 
 

KOPIJ INLEVEREN 
Kopij voor de dorpskrant kunt u inleveren 
tot uiterlijk dinsdag 15 augustus 2023 
 
U kunt dan in week 34 een nieuwe krant 
verwachten. 

In deze krant o.a.: 
Nieuwe bestuursleden stellen zich voor.  
In memoriam Theo Verburgt, Iet Faber, Siegfried Kortûm, 
Anita Hoedjes.  
Een hamerbijl uit de klokbekerperiode. Rondje Cultuur 
Huisduinen, Pinksterfeesten, Kermis en nog veel meer. 

 
Het bestuur en de redactie van Huisduiner Belang 
wensen u een hele fijne zomer op Huisduinen toe!  
 
 



😉😉



r. Samen met Natascha, Annet, Antoinette en Mischa hebben we “samen 
koken samen eten” voortgezet. Deze avonden ben ik dus regelmatig te vinden 

😉😉

De zee van vrije tijd die dat oplevert vul ik dagelijks met beheer en het uitoefenen van mijn vele hobby’s. 







raamdeco-shop.nl    behang-shop.nl       verf-shop.nl vloeren-shop.nl

Ravelijncenter 1

1785 LX  Den Helder

Tel.: 0223 660013

Fax: 0223 660668

www.van-brederode.nl

info@van-brederode.nl

Een passend afscheid. 
Een mooie locatie. 

Persoonlijke aandacht. 
Ervaren en betrokken mensen. 

Dat is onze kracht.

0223 633 221  |  info@oleahof.nl  |  www.oleahof.nl



Daarna was het condoleren in het dorpshuis. Velen zeiden: ‘Het lijkt wel een 
feest!’ En dat was nu precies de bedoeling. Op zijn 70

 



’

‘open’. rnoemd naar ons dorp “Massagepraktijk Husidina” en 

 Het verbeteren van lichaamsbewustzijn, de werking van organen en de doorbloeding
 Het stimuleren van je lichaam om afvalstoffen te verwijderen
 Het soepel maken en/of houden van spieren en gewrichten
 Spanningen krijgen de ruimte om los te komen                                                                                                                  

Ik zou het enorm leuk vinden om veel mensen uit ons dorp te helpen en biedt daarom vijf euro korting voor 
een eerste afspraak. Een afspraak maken kan via: 0613807783 of het contactformulier op de website 
www.massagehusidina.nl.



OUDSTE VONDST OOIT GEDAAN OP HUISDUINEN, ALDUS                           
ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK, UIT DE KLOKBEKERPERIODE.

Eerst even ons geheugen opfrissen: de klokbekerperiode dateert van ongeveer van 2500 tot 2000 vòòr 
Christus. Het zou een nomadisch volk betreffen zonder vaste woonplaats. (Bron: Wikipedia) 

Jan en José Vlug maakten op 14 april 2022 een strandwandeling toen zij nabij Huisduinen in het zand een 
bijzondere steen aantroffen. Het viel José al direct op dat er zo’n mooi rond gat in zat: dat moest iets te 
betekenen hebben. Nieuwsgierig raapten zij de best wel zware steen op waarop zij  en Jan besloten de 
steen vanwege gewicht (2 kg.) en grootte (8x19 cm.) pas op de terugweg mee naar huis te nemen. Eenmaal 
thuis gekomen speurden zij het internet af om erachter te komen wat dit voorwerp kon zijn. Dorpsgenoot 
Elly IJsseldijk, regelmatig op zoek naar bodemschatten op Huisduinen, wordt om haar mening gevraagd, 
Elly vindt tijdens haar speurtochten ook wel eens iets van historische waarde. Zij adviseert de steen te 
laten onderzoeken waarop Erik Drenth uit Utrecht, kenner op archeologisch gebied, wordt ingeschakeld. 
Het voorwerp is bijna een jaar voor onderzoek onderweg geweest maar dan komt op 28 februari 2023 het    
verrassende antwoord: het blijkt een hamerbijl te zijn van de steensoort gabbro. De steen dateert uit de 
klokbekerperiode. Gekscherend maakt José de opmerking aan het adres van Erik dat het een mooie    
kaarsenstandaard kan worden, wat bij hem een lichtelijke paniek veroorzaakt! Dat zal zij zeker niet doen, 
belooft zij. Wel wordt de hamerbijl tijdens het eerstvolgende Rondje Cultuur Huisduinen op 4 juni in hun 
tuin tentoongesteld: Badhuisstraat 3, u bent van harte welkom!

        Andere vondsten uit de klokbekercultuur (Wikipedia)

José met de bijzondere 
steen, wat een 
hamerbijl blijkt te zijn.



Vanaf het moment dat ‘Den Helder’ hoorde dat Anita 

allergrootse rijkdom, ‘haar parels’ zoals ze noemde, waren 

soms wel verdrietig, maar nooit boos. Lang ook nog was er hoop…, maar er was altijd ook realisme 

‘groots’ afscheid



WWW.WILMS.NL

INSTALLATIETECHNIEK
STORING & ONDERHOUD
KEUKENS & BADKAMERS



BASE 1 • SHIPS AGENCY

Het Nieuwe Diep 22
1781 AC Den Helder

+31(223) 614700 (24/7)
agencies@dhss.nl

BASE 2 • WAREHOUSING

Scheepmakersweg 5
1786 PD Den Helder

+31(223) 717320
warehouse@dhss.nl

BASE 2 • AIR LOGISTICS

Luchthavenweg 10F
1786 PP Den Helder

+31(223) 717311
dhairport@dhss.nl
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					Voor	uw	complete	mondverzorging	
	
	
	
	
	
	
	

		www.dollardlaan.nl								Peter	van	Beusekom,tandarts	en	team							0223-681681	





: ‘Ik hou van een open omgeving’

ik voor een interview bij iemand in ‘de Loods’

’t Horntje. Toen dat gereed was kwam hij in 1964 bij de Rijkswerf en na vier jaar heen en weer varen 
was hij dat ‘spuugzat’; geen zeeziekte, wel een kwestie van teveel tijd kwijt

“Een groot huis” lacht Elly, dat was de eengezinswoning in de Fregatstraat in haar ogen. Dat vonden vader en 

Elly vertelt over haar loopbaan bij ’s Heerenloo, zoals het nu heet, en

reorganisatie moest zij eruit oftewel ‘plat gd zat ik van de ene op de andere dag thuis op de bank’.

Elly’s

een plaatje van ‘de Loods’ onder ogen 

website. Daarnaast maakt Elly vaak foto’s als er workshops zijn, zoals 



Naast het vrijwilligerswerk zijn er nog andere hobby’s zoals 

: ‘ik hou van een open omgeving en dat 
heb je hier met het strand en de duinen om de hoek’.

‘i

dorp en omdat ik het leuk vind’. 

 

 
‘toen mijn dochter klein was ontkwam ik er niet aan en kwam wel eens bij de fastfoodketen. Ik nam 
dan zo’n kroket en vond die zowaar nog lekker ook!’ Dat is wel een tijd terug

 

 

, alsof het zo moet zijn… 





Pinksterfeesten
Huisduinen

Vrijdag 26 mei van 17.00 – 23.30 uur
muziek in de tent met de Helderse zanger Lars Groenink, Vester Weert

en Vrienden van Huisduinen Live

Zaterdag 27 mei van 18.00 – 23.30 uur
muziek in de tent met Helder & Friends en in de zijzaal Vrienden van Huisduinen Live

Zondagmiddag 28 mei 14.00 – 18.00 uur
in de tent wegens jarenlang succes Bob van Veen en Vrienden van Huisduinen Live

Zondagavond van 18.00 – 23.30 uur
in de tent Helder & Friends en in de zijzaal Vrienden van Huisduinen Live

Maandag 29 mei 14.00 – 20.00 uur
vaten legen!!!!

Entreekaarten à € 12,50 verkoop bij de tent.
Vol is vol. Kom op tijd!



Huisduiner
Kermis

Openingstijden:
Vrijdag 26 mei - 16.00 – 22.00 uur

vrijkaartjes voor de kinderen van 1 t/m 12 jaar voor leden en donateurs
( van 16.00 – 18.00 uur )

Zaterdag 27 mei - 14.00 – 22.00 uur
Zondag 28 mei - 14.00 – 22.00 uur
Maandag 29 mei - 14.00 – 22.00 uur



Zaterdag 29 juli        
aankomst op 
Huisduinen op
het Dorpsplein,                
de 64e 
strand6daagse.
Aanvang 12.00 uur



ONDER DE REGERING VAN

WILLEM III
KONING DER NEDERLANDEN.

ENZ.ENZ. ENZ.

TIJDENS HET BESTUUR VAN DEN

MINISTER VAN MARINE
W.F. VAN ERP TAALMAN KIP.

VOOR VASTLICHT EERSTE GROOTTE.

1877
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“Jazz behind the dike…….”
Een nieuw muzikaal project van Huisduiner Belang in samenwerking 
met de Seaside Jazzclub voor alle inwoners van Huisduinen  en voor 
de leden en donateurs van Huisduiner Belang. 
In een aantal sessies zal er een muzikale rondreis gemaakt worden 
door de wereld van de jazz. Lekker in het gehoor liggende dixie met swing, blues en 
ballads. Vanuit het prille begin van de jazz ontstaan in New Orleans, een muzieksoort 
die altĳ d zal blĳ ven bestaan. Een heerlĳ ke invulling van de zondagmiddag na een eerst 
een wandeling over dĳ k, strand en duinen gemaakt te hebben even een aangename 
muzikale stop in het dorpshuis.  

De eerste jazz sessie wordt (is) gehouden op zondag 19 februari, van 15.00 tot 18.00 uur 
in het Dorpshuis van Huisduinen. De volgende jazz sessies in het Dorpshuis zĳ n op
zondag 19 maart en zondag 23 april.
De Helderse Sea Side Jazzband zal deze middag voor uw optreden! Toegang gratis.

Contactpersonen:
Jan Roelofsen (Huisduiner Belang) en Gerard van Schie (Sea Side Jazzclub). 

Voor informatie  
en reserveringen  

kunt u contact op-  
nemen met de afdeling 

Burgelijke Stand van het 
stadhuis in Den Helder.  
Tel: 14 0223

Beleef je mooiste dag van je leven  
      in het nostalgische  

Huisduinerkerkje nabij  
strand en duinen! 

Zuivelboerderij Tesselaar
De lekkerste zuivel Komt uit de 
Huisduinerpolder.

Maandag 15:30 – 18:00
Woensdag 15:30 – 18:00
Vrijdag 15:30 – 18:00
Zaterdag 10:00 – 17:00

Badhuisstraat 53 1789AJ Huisduinen

Hier had uw 
advertenti e 

kunnen staan. 
Neem contact op met 

P. van Beusekom: 06 - 551 92 551

 
Hét adres voor een ontspannende schoonheids- en/of 

pedicurebehandeling. En ingeval u iemand 
aangenaam wilt verrassen, verkopen wij 

cadeaubonnen met een mooi vooruitzicht! 
 

Uw schoonheidsspecialistes, 
Karin Weemhoff-Femke Nieuwenhuis-Shirley van Noord 
Cornelis de Houtmanstraat 10-A  -  1782 VB  Den Helder 

T:  (0223) 668 769  -  W:  www.dezeespiegel.nl 

twenty four hours a day,
seven days a week at your service

TUINCENTRUM DEN HELDER

DIER HUISTUIN

‘Voor sfeer & kleur!’

info@tuincentrumdenhelder.nl  |  tuincentrumdenhelder.nl

Texelstroomlaan 1  |  0223 618 858

Hét adres voor een ontspannende schoonheids- en/of 
pedicurebehandeling. En ingeval je iemand 

aangenaam wilt verrassen, verkopen wij cadeaubonnen 
MET EEN MOOI VOORUITZICHT!

 
Namens de schoonheidsspecialistes van

HET ZEESPIEGEL-TEAM!
 

Cornelis de Houtmanstraat 10-A  -  1782 VB  Den Helder
T:  (0223) 668 769  -  W:  www.dezeespiegel.nl

MIDDENWEG 131, 1782 BD DEN HELDER 

0223 64 22 34
INFO@LEEUWESTEIN.NL

UW HYPOTHEEK EN  
AL UW VERZEKERINGEN

NAUWKEURIG OP 
ELKAAR AFGESTEMD

NEEM CONTACT OP VIA 0223 64 22 34   
EN BESPREEK DE MOGELIJKHEDEN

MIDDENWEG 131, 1782 BD DEN HELDER 

0223 64 22 34
INFO@LEEUWESTEIN.NL

UW HYPOTHEEK EN  
AL UW VERZEKERINGEN

NAUWKEURIG OP 
ELKAAR AFGESTEMD

NEEM CONTACT OP VIA 0223 64 22 34   
EN BESPREEK DE MOGELIJKHEDEN



Voor elke klus.

Bouwcenter Govers  |  Energieweg 4b, 1785 AD Den Helder  
 T (0223) 74 00 24  |  www.bouwcentergovers.nl

6.000 artikelen 
direct leverbaar

Bezorging op 
elke plek

Bestellen op 
bouwcenter.nl

Op werkdagen vanaf 
7.00 uur open

Zaterdag van 8.30 tot 
12.30 uur

BOUWMATERIALEN  |  HOUT EN PLAAT  |  TEGELS  |  IJZERWAREN

Bouwcenter Govers in Den Helder heeft alle bouwmaterialen in 
huis voor de aannemer, bouwspecialist, timmerman, stukadoor, 
tegelzetter, zzp’er en de klusser. In het ruime afhaalmagazijn kun 

je gemakkelijk, snel én droog je spullen laden.

NIEUW 
IN DEN 

HELDER!

Lutterman Tegels BV  |  Industrieweg 12  |  1785 AG Den HelderrT: 0223 636300  |  E: info@lutterman.nl

Jouw thuis, 
onze tegels!

Hier had uw 
advertenti e 

kunnen staan. 
Neem contact op met 

P. van Beusekom: 06 - 551 92 551

BASE 1 • SHIPS AGENCY

Het Nieuwe Diep 22
1781 AC Den Helder

+31(223) 614700 (24/7)
agencies@dhss.nl

BASE 2 • WAREHOUSING

Scheepmakersweg 5
1786 PD Den Helder

+31(223) 717320
warehouse@dhss.nl

BASE 2 • AIR LOGISTICS

Luchthavenweg 10F
1786 PP Den Helder

+31(223) 717311
dhairport@dhss.nl
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Hier had 
uw advertentie 
kunnen staan.

Heeft u interesse, 
neem dan contact op met 

Peter van Beusekom. 

Tel 06 551 92 551 

of mail naar 
dorpskrant@huisduinerbelang.nl



In memoriam Siegfried Kortûm
Siegfried, de Duitse banketbakker uit Dortmund is bij veel dorpsbewoners 
bekend en geliefd.

Zo’n 30 jaar geleden is hij met zijn vrouw José hier op het dorp komen 
wonen mede omdat José oorspronkelijk 
uit Den Helder komt.

Omdat Siegfried en José geen zin hadden 
om altijd maar in een hotel te verblijven 
hadden ze destijds een huis aan de 
Rembrandtstraat gekocht.

Hij was in al die jaren volkomen 
ingeburgerd zelfs zo goed dat hij op 
Hollandse klompen en een overal 

veelvuldig in het straatbeeld te vinden was. Siegfried sprak heel goed 
Nederlands evenals zijn zoon en dochter Nederlands spreken. 

Siegfried hield van lange fietstochten door de duinen en ook was hij 
veelvuldig op het strand te vinden, eerst met hun kinderen en daarna met 
de kleinkinderen en uiteraard was José ook altijd van de partij.

Als dorpsgenoten kon iedereen genieten van zijn befaamde ‘kwarkbollen’ die hij in grote getale bakte op 
oudejaarsdag en verkocht op het dorpsplein. 

Siegfried een vriendelijke, aardige man die we zullen missen. Kees en Carla Mol



: Fijn dat er geen borden ‘honden 
aan de lijn’ staan.

Eerder deze week in ‘de Loods’ en nu in het hofje 

‘duikers ’

krijgt dan te horen dat hij met zoveel vrouwen loopt te beppen; ‘dat klopt en daar
voor aangeschaft’ is de repliek met humor van Kees. 



 

 

 

 

mooi uit en het is fijn dat er geen borden ‘honden aan de lijn’ staan. Hij mag er graag gebruik van maken en 
let op zijn viervoeter, dat die geen overlast veroorzaakt. Zijn vrouw Carla vult aan ‘het is geven en nemen, al
we allemaal rekening houden met elkaar dan komt het vast goed’ en dat is een positieve afronding van dit 



nesten ‘gekraakt’

redactie ontving enkele foto’s van hem zoals deze 
’

 twitter is Walter te vinden via: 
@WDontheroad met veel meer natuurfoto’s met 
beschrijving vanuit omgeving Huisduinen. 



maandag & dinsdag
Altijd een heerlijke daghap

woensdag
Hamburger van de week € 10,50

donderdag t/m zondag 
Luxe 3-gangen menu van de chef € 25,- 

Waar vindt u ons? ` /deprincenkeet
Achterweg 2, Groote Keeten (Strandslag 8)
0224 - 227 082  www.deprincenkeet.nl

Volg ons op facebook voor acties, 
aanbiedingen en nog veel meer!

koffie lunch borrel  
of diner? tot snel!

7 dagen per week

het hele jaar door!

Stadskwekerij De Groene Stek 
voor de leukste dagbesteding !

Elke woensdag van 9 tot 15 uur open 
voor het zelf oogsten van groente en kruiden 

en ook de verkoop van kruiden en bloemen in pot.

Wij werken duurzaam dus zonder bestrijdingsmiddelen of 
kunstmest en met biologische potgrond, zaden en bemesting. kunstmest en met biologische potgrond, zaden en bemesting. 

Wees welkom !



 





er bij de “baas” nog wel het één en ander te halen. 

Hoe dichtbij wil je het hebben…..(en so

noemer “beter goed gekopieerd, dan slecht verzonnen”. Dus het kan voorkomen dat ik tijdens het uitlaten 

dorpsgenoten naar de thuiswedstrijden van AZ om te juichen als “wij” winnen, maar wel teleurgesteld zijn als 
“zij” verliezen. 



 Nieuwe badkamer?
Krijg uw tegels uit 

onze ruime voorraad 

cadeau!

 Koop uw nieuwe
keuken en krijg een

quooker
cadeau!

MEGA DEN HELDER
Industrieweg 6 
1785 AG Den Helder

0223 63 72 62
 denhelder@metmega.nl

www.metmega.nl

Badkamers, Keukens, Tegels en meer...

• Robuuste Eiken Tafels (ook in combinatie met metaal)   

• Stijlvolle Kasten                                                    
• Stoere (kinder)bedden                                                
• Loungebanken
• Alles op maat gemaakt

Wij maken meubels van diverse houtsoorten

Beste Huisduiners,

Op zoek naar een stijlvolle
inrichting voor het nieuwe
huis of gewoon toe aan een 
compleet andere look?

Hout in de Kop maakt meubels 
voor in en om het huis.

Ferry Bijl
06 -52362430
info@houtindekop.nl
www.houtindekop.nl



KRAANVERHUUR
MOBIELE KRANEN EN HOOGWERKERS

Keukenrenovatie in de
Kop van Noord-Holland

Bel of mail voor een afspraak:
Alex Krigee  T 06 - 10 93 22 56

alexkrigee@dekeukenvernieuwers.nl   ≈   www.dekeukenvernieuwers.nl

Uw vertrouwde
keuken weer 
als nieuw!



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakkriebels? Er zijn slechts 40 taarten nodig, 
meer mag ook! Aan de slag voor RCH.

Te kort taarten, dat was de 
boodschap afgelopen jaar na 
Rondje Cultuur Huisduinen. Dat 
mag niet nog een keer gebeuren. 
De thee/koffietuin mét taart bij 
Karin vd Wal geeft de hoogste op-
brengst voor ons dorp!

Daarom lieve dorpsgenoten: 
bak of fabriceer een 
taart. Uit een kant en 
klaarpak is ook prima. 

Hartig of zoet, allemaal goed.

Appel, kwark, vruchten, yoghurt, cheesecake, bokkepootjestaart,   
chocoladetaart, slagroomtaart, hartige taart, allemaal zeer welkom!

Mail Karin vòòr 1 juni:                                         
karinvdwal@quicknet.nl en laat 
haar weten dat u 1 of meer 
taarten wilt aanleveren.

Inleveren taarten: Zaterdagmiddag                
3 juni vanaf 13.00 uur tot 20.00 uur.                                                

Zondagochtend 4 juni vanaf 09.00 uur 
tot 10.30 uur op Badhuisstraat 86.



voorbijgangers. Geef hem eens ongelijk. Was eigenlijk beetje jaloers…. Hoe verde

Tuinderspad is een feestje, de ‘lachende’ specht hoor je al 
van verre. Op de parkeerplaats bij volkstuinvereniging ‘De Razende Bol’ ontwaar ik 

is ze daar? Op de opdracht ‘zoek’ gaat zij meteen met haar neus langs de grond de ingang binnen van de 

Leuk is dat met een jachthond, heel leergierig en wil graag de baas ‘pleasen’. 



 
 

 

 

 

 
 
 

 

Klein € 35,00, groot € 45,00                
 



�w�w�w�.�c�o�m�f�o�r�t�e�n�w�e�l�z�i�j�n�.�n�l

�M�a�r�s�d�i�e�p�s�t�r�a�a�t�	�3�9�9�	
�1�7�8�4�	�A�H�	�	�D�e�n�	�H�e�l�d�e�r�	�	• �	�T�	�	�(�0�2�2�3�)�	�6�1�6�	�2�1�2�	�	•�	�	�E�	�	�i�n�f�o�@�c�o�m�f�o�r�t�e�n�w�e�l�z�i�j�n�.�n�l

�V�a�n�a�f�	�1�	�j�a�n�u�a�r�i�	�2�0�1�6�	�h�e�e�f�t�	�O�u�d�e�r�e�n�w�i�n�k�e�l�	�D�e�n�	�H�e�l�d�e�r�	�e�e�n�	�n�i�e�u�w�e�	�n�a�a�m�:



 
Hét adres voor een ontspannende schoonheids- en/of 

pedicurebehandeling. En ingeval u iemand 
aangenaam wilt verrassen, verkopen wij 

cadeaubonnen met een mooi vooruitzicht! 
 

Uw schoonheidsspecialistes, 
Karin Weemhoff-Femke Nieuwenhuis-Shirley van Noord 
Cornelis de Houtmanstraat 10-A  -  1782 VB  Den Helder 

T:  (0223) 668 769  -  W:  www.dezeespiegel.nl 

twenty four hours a day,
seven days a week at your service

TUINCENTRUM DEN HELDER

DIER HUISTUIN

‘Voor sfeer & kleur!’

info@tuincentrumdenhelder.nl  |  tuincentrumdenhelder.nl

Texelstroomlaan 1  |  0223 618 858
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pedicurebehandeling. En ingeval je iemand 

aangenaam wilt verrassen, verkopen wij cadeaubonnen 
MET EEN MOOI VOORUITZICHT!

 
Namens de schoonheidsspecialistes van

HET ZEESPIEGEL-TEAM!
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T:  (0223) 668 769  -  W:  www.dezeespiegel.nl

MIDDENWEG 131, 1782 BD DEN HELDER 

0223 64 22 34
INFO@LEEUWESTEIN.NL

UW HYPOTHEEK EN  
AL UW VERZEKERINGEN

NAUWKEURIG OP 
ELKAAR AFGESTEMD

NEEM CONTACT OP VIA 0223 64 22 34   
EN BESPREEK DE MOGELIJKHEDEN
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De dichtstbijzijnde fysiotherapie
praktijk voor huisduiners!

Wij zijn gespecialiseerd in 
manuele therapie, handfysiotherapie, 

echografie en shockwave.

Wij komen ook bij u aan huis!

Therapeuten: Therapeuten: 
Koen Beverdam
Anneke Honderd

Ludo Bosma

Marsdiepstraat 123-125, 
1784 AB Den Helder, 0223-622475,

info@fysiomarsdiep.nl
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