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Praktijkinformatie april 2019 
 
Onze fysiotherapeute Susan Bremer heeft aangegeven dat ze heel graag bij Calendula werkt, maar… dat 
ze haar geliefde wil volgen naar Zwitserland en daar gaan werken als fysiotherapeute.  
We zullen Susan enorm missen! 
 
Maar…. Ze heeft gezorgd voor een passende opvolgster: per 1 juni draagt ze de fysiotherapiepraktijk 
over aan Jeanine Frenk. 
Hieronder stelt Jeanine zich aan u voor: 
 
Mijn naam is Jeanine Frenk. Nadat ik in 2007 terugverhuisde vanuit Curaçao naar Nederland, en de 
HAVO heb afgerond, ben ik meteen gestart met de opleiding tot fysiotherapeut.  
Na het behalen van mijn diploma heb ik drie jaar gewerkt in een eerstelijns praktijk in Scheveningen en 1 
jaar voor de Bergman kliniek in Rijswijk.  
Op dit moment volg ik de masteropleiding manuele therapie op de universiteit in Amersfoort. Ik heb er 
erg veel zin in om te starten bij Therapeuticum Calendula! 
 
We heten Jeanine van harte welkom in het therapeuticum en hopen op een prettige samenwerking. 
 
 
Vitaal de lente in 
Basisoefeningen euritmie 
 
Je leert in een ontspannen sfeer een aantal basisoefeningen, die een weldadige en harmoniserende 
werking hebben op lichaam, ziel en geest. 
Het kan een eerste kennismaking zijn, maar het kan ook de euritmie, die je al kent, onderhouden en 
verdiepen: 
Vrijdagochtend van 9.00 – 10.00 
Kosten: € 80 voor een serie van 8 keer 
Data: 22, 29 maart, 5,12,19 april, 10,17 en 24 mei. 
Je kunt ook later instappen. 

Ghiti Brinkman: info@ghitibrinkman.nl of 0614145645 of 0708882676 

Kijk voor meer info www.calendula-gouda.nl  

http://www.calendula-gouda.nl/
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THERAPEUTICUM CALENDULA 

 
ADRES Krugerlaan 79, 2806 EC Gouda 
 
TELEFOON 
 0182 – 580 344 (van 8.00 – 13.00 uur) 
spoedgevallen overdag:  0182 – 521 021 
HuisArtsenPost  0182 – 322 488  Na 17.00 uur en in het weekend: 
 
ALLEEN VOOR DRINGENDE ZAKEN  ’s middags  bereikbaar, beluister antwoordapparaat. 
 
OPENINGSTIJDEN 8.00 – 13.00 uur en 14.00 – 17.00 uur, Woensdagmiddag gesloten. 
 
SPREEKUUR AFSPRAKEN 
Voor korte afspraken kunt u  

 op de dag zelf bellen:  0182 – 580 344  van 8.00 – 8.30 uur 
 mailen: afspraak@therapeuticumcalendula.nl tot 24 uur van tevoren  

(voor een afspraak op maandag  uiterlijk vrijdagmiddag mailen) 
Om een afspraak te maken voor consulten die meer tijd vragen kunt u tot 12.00 uur bellen.  
 
TELEFONISCH SPREEKUUR 
Aanvraag bij de assistentes vóór 10.00 uur. 
De dokter belt u, zo mogelijk, in de loop van de dag terug.  
 
AANVRAGEN VAN RECEPTEN 
Dagelijks van 9.00 – 12.00 uur:  0182 – 580 344  
per fax:  0182 – 522 998  
via website : https://calendula-gouda.nl/herhaalrecept-aanvragen 
per e-mail: recept@therapeuticumcalendula.nl  o.v.v. naam, adres, geboortedatum, gewenst 
recept en toedieningsvorm. 
Op verzoek van de apotheek graag herhalingsrecepten aanvragen minimaal 2 dagen voor u ze 
wilt ophalen. 
 
ASSISTENTEN-SPREEKUUR 
Dagelijks van 10.30 – 12.00 uur voor: injecties, oren uitspuiten, bloeddruk meten,  
urine-onderzoek, bloedonderzoek en wratten aanstippen.  
 
CONSULTATIEBUREAU / KINDERSPREEKUUR 
Iedere donderdag op afspraak. 
Madeleen Winkler, huis-/CB arts en Josien van Sandick, verpleegkundige.  
 
BANKNUMMER:  
NL55 INGB 0004 1667 32 

Verhindering dient u minimaal 24 uur van tevoren aan het Therapeuticum kenbaar te 
maken, anders kunnen wij het consult in rekening te brengen.  
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MEDEWERKERS CALENDULA 
 Madeleen Winkler, huisarts 
 Munira Alwani, huisarts 
 Josien van Sandick, verpleegkundige 
 Ghiti Brinkman, euritmietherapie 
 Lilian Dijkema, kunstzinnige therapie 
 Odette Aalhuizen, vervanging kunstzinnige therapie  
 Jeanine Frenk, fysiotherapeut 
 Ria Wijlhuizen, assistente  
 Caroline Tinga, assistente 
 Trudy van Paridon, assistente  
 Esther van der Ven, assistente 
 Marit van der Heiden, assistente 
 Astrid de Frankrijker, praktijkverpleegkundige 
 Gerdien de Hek, praktijkondersteuner GGZ 
 Marloes Vermeulen, praktijkondersteuner GGZ jeugd 
 Sirikit Noordam, boekhouding 
 

STICHTINGSBESTUUR 

 Jan Wiersma,  0182 – 513 404 
 Jan Bouman,  0182 – 571 758 
 

KLACHTENCOMMISSIE 

 Annette Cools,  06 – 51 60 40 07 
 Josien v Sandick  06 – 18 72 58 15   
    

SOLIDARITEITSFONDS 

 Paul Prieckaerts,  0182 – 570 971 (‘s avonds) 
 

ANTROPOSANA  https://www.antroposana.nl/ 
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