Verhuisbericht!
Beste lezer,
Via deze weg brengen wij u graag op de hoogte van onze aanstaande
verhuizing. Zoals al in eerdere nieuwsbrieven aangegeven, zullen wij vanaf
woensdag 13 april onze diensten voortzetten in ons nieuwe
gezondheidscentrum: Salem, huis voor gezondheid.
Ons nieuwe adres wordt: Huisartsenpraktijk van Egmond, Julianalaan 27A,
3851 RA Ermelo. De overige contactgegevens blijven hetzelfde: telefoonnummer 0341-551313 en email:
info@hpvanegmond.nl . Ons emailadres is echt alleen voor administratieve vragen, voor medisch
inhoudelijke vragen graag via het beveiligde portaal contact leggen…
Ons nieuwe centrum bevindt zich op het oude terrein van Salem, nog geen honderd meter vanaf onze
huidige locatie. Direct naast ons zit het buurtzorgpension en onze ingangen liggen naast elkaar.
Om de verhuizing goed te kunnen laten verlopen zijn wij op maandag 11 april en dinsdag 12 april
gesloten. Mocht u op die dagen toch een huisarts nodig hebben dan kunt u, afhankelijk van de letter van
uw achternaam, de volgende huisartspraktijken bellen:
Letters A t/m C: huisarts Bekker, Kon. Emmalaan 29A, Tel. 0341-552383
Letters D t/m G: huisartsen Gunneweg-de Groot, Burgemeester Langmanstraat 4, Tel. 0341-558569
Letters H t/m L: huisartsen Willemsen- de Vet, Burgemeester Langmanstraat 4, Tel. 0341-552319
Letters M t/m Z: Gezondheidscentrum Ermelo, Julianalaan 47, Tel. 0341-461800

Tevens zullen wij op woensdag 6 april de gehele dag open zijn maar op vrijdagmiddag 8 april dicht.
Waarneming vindt dan plaats door huisarts Bekker voor al onze patiënten.
Uiteraard zal na de verhuizing nog niet alles helemaal ingericht zijn maar wij hopen dan wel de basis te
hebben staan om u daar goed van dienst te kunnen zijn.
Naast onze praktijk zal huisartsenpraktijk Bijstra ook intrek nemen in het nieuwe centrum. Een week later
verhuist fysiotherapiepraktijk Hokkeling & Huibers. En weer enkele weken later volgt apotheek de Witte
Pauw. We hopen dan uiteindelijk op vrijdag 24 juni een officiële opening te kunnen houden. Daar leest u te
zijner tijd meer over.
We zien ernaar uit om u binnenkort welkom te heten op de nieuwe locatie!
Hartelijke groeten namens ons team,

Wouter van Egmond

