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Ciska Klooster

Van: Gert Koster <gpjkoster@casema.nl>
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 12:57
Aan: 'Piet Brak'; karel.vanhouwelingen@xs4all.nl; 'Ko Kromwijk'; ingerliny@hotmail.com; 

g.van.brenk2@VRU.nl; 'Wim Hoogendoorn'; 'Martin'; 'P. Vonk'; 'Corry'; 
bruloon@hetnet.nl

Onderwerp: RE: dinsdag 13 juni, agenda vergadering kadergroep

Goedemiddag allemaal, 
 
In de vergadering van Dinsdag wed mij gevraagd te achterhalen hoe het met de mogelijkheden voor 
medicatiebezorging is geregeld. 
 
Ik heb het volgende gevonden 

Openingstijden apotheek  

Op 1 januari 2017 is de St. Antonius Apotheek in het Zuwe Hofpoort geopend. In verband met de verbouwing van de apotheek is 

deze tijdelijk gevestigd in de tegenovergelegen ruimte in de Zorgpassage. 

  

De openingstijden van de St. Antonius Apotheken: 

  
  Woerden Nieuwegein Utrecht 

Maandag t/m vrijdag 

8.00 - 17.30 uur 
(thuisbezorgen medicatie 
mogelijk, via HAP/SEH)* 

  

08.00 - 22.00 uur 08.00 - 22.00 uur 

Zaterdag 

Gesloten 
(thuisbezorgen medicatie 
mogelijk, via HAP/SEH)* 

  

08.00 - 22.00 uur 08.00 - 22.00 uur 

Zon- en feestdagen 
Gesloten 

(thuisbezorgen medicatie 
mogelijk, via HAP/SEH)* 

09.30 - 22.00 uur 09.30 - 22.00 uur 

  

De St. Antonius Apotheken zijn telefonisch bereikbaar op 088 - 320 73 50. Kies vervolgens optie 3 voor locatie Woerden. De St. 

Antonius Apotheek Woerden heeft ook een faxnummer: 088 - 320 73 98. 

   

* Thuisbezorgen van medicijnen via SEH/HAP na 17.30 uur of in het weekend en op feestdagen 

Mocht u tussen 17.30 uur en 22.00 uur of in het weekend met spoed medicijnen nodig hebben, dan kunt u via uw huisarts, 

Spoedeisende Hulp (SEH) of Huisartsenpost (HAP) uw recept laten faxen naar de St. Antonius Apotheek Utrecht. De 

medewerkers van onze apotheek nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om het recept door te spreken en te overleggen 

waar en wanneer de medicijnen geleverd kunnen worden. Aan het thuisbezorgen van uw medicijnen zijn voor u geen extra kosten 

verbonden. 

  

Mocht u op zaterdag medicijnen nodig hebben, dan kunt u van 10.00 tot 17.00 uur ook terecht bij Serviceapotheek Woerden 

(Rubensstraat 54). 

  

Medicijnverstrekking in de nacht 
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Van 22.00 tot 08.00 uur kunt u terecht bij de Dienstapotheek Utrecht (in het Diakonessenhuis), Burgemeester Fockema 

Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, T (030) 2144583. 
 
Het stukje van na 22.00 uur moet ik nog achteraan, en wordt vanavond door dienstapotheek Utrecht terug gebeld. 
Hebben jullie vragen bel of mail me dan even. 
 
Fijne dag en vriendelijke groet 
Gert Koster 
 

Van: Piet Brak [mailto:p.brak@planet.nl]  
Verzonden: maandag 12 juni 2017 17:00 
Aan: karel.vanhouwelingen@xs4all.nl; 'Ko Kromwijk'; ingerliny@hotmail.com; g.van.brenk2@VRU.nl; 'Wim 
Hoogendoorn'; gpjkoster@casema.nl; 'Martin'; 'P. Vonk'; 'Corry'; bruloon@hetnet.nl 
Onderwerp: dinsdag 13 juni, agenda vergadering kadergroep 
 
Beste kaderleden, 
 
Morgenavond 13 juni om 20.00 uur vergadert de kadergroep. 
Locatie:  Brandweerkazerne. 
 
Bijgaand treffen jullie de agenda aan. 
Het verslag van de vorige vergadering was al eerder toegestuurd. Voor het gemak is het hier weer bijgevoegd. 
Over de Verkeersvisie stuur ik nog een korte samenvatting, die komt vanavond of morgenochtend. 
 
Tot morgenavond. 
 
Met groet 
Piet Brak  

 

Klik hier met de rechtermuisknop als u afbeeldingen wilt  
downloaden. Ter bescherming van uw privacy is deze afbeelding  
niet automatisch van internet gedownload.
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