Tilburg, juni 2021
Huisartsenpraktijk Koolhoven gaat verhuizen!
Beste patiënten,
Sinds 2009 is huisartsenpraktijk Koolhoven gevestigd in de Reeshof. Mede door
onze service en ruime openingstijden zijn we in de laatste 12 jaar steeds groter
geworden en langzaam uit onze jas gegroeid. U staat bij ons centraal en om u nog
beter van dienst te kunnen zijn is de behoefte ontstaan naar meer ruimte,
uitgebreidere dienstverlening én een nog nauwere samenwerking met andere
zorgverleners.
Met trots kunnen we nu laten weten dat de praktijk verhuist naar een gloednieuw
multifunctioneel gezondheidscentrum! Vanaf 28 juni gaan we in dit centrum
samenwerken met een groot aantal zorgverleners; een apotheek, fysiotherapie,
kinder- en jeugdpsychologie, psychologie, logopedie, diëtiek, verloskunde, ADHD
wijkverpleegkundige, podotherapie, opticien en huidtherapie.
Kortom: alle vertrouwde zorg, dichtbij in uw wijk.
Het nieuwe gezondheidscentrum Koolhoven ligt hemelsbreed een paar honderd
meter verderop, aan de Vlijmenstraat 3.

Vanwege de verhuizing is onze huisartsenpraktijk aan de
Vlodropstraat 12
op VRIJDAG 25 JUNI 2021
ALLEEN VOOR SPOEDGEVALLEN OPEN.
Deze dag zijn er geen spreekuren en het is niet mogelijk
herhaalrecepten aan te vragen.
Als u met ons belt, krijgt u een bandje te horen dat de assistente
bezet is en met andere werkzaamheden bezig is. U kunt alleen de 1
intoetsen als er ECHT SPOED is.
Op maandag 28 juni 2021 is onze huisartsenpraktijk weer geheel geopend op de
nieuwe locatie, Vlijmenstraat 3. De eerste periode zullen er mogelijk nog enkele
werkzaamheden worden afgerond en zullen geleidelijk aan ook de andere
hulpverleners in het gezondheidscentrum aan de slag gaan. We vragen alvast uw
begrip voor eventuele overlast.

ADRES:
Vlijmenstraat 3
5036 SV Tilburg
Op de begane grond is onze
huisartsenpraktijk
TELEFOON (ongewijzigd):
013-5700020
(SPOEDGEVAL > KIES DIRECT 1)
WEBSITE:
Kijk voor actuele informatie op:
www.goedkoolhoven.nl
Of kijk ook op onze facebook pagina.

Tot ziens in Gezondheidscentrum Koolhoven!

Met vriendelijke groet,
Team Huisartsenpraktijk Koolhoven

