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De opvallende entree is uitgevoerd in hout.

Aannemingsbedrijf Haers bouwt
nieuwe huisartspraktijk in Philippine
PHILIPPINE – Een aanwinst voor Philippine. Daar is iedereen het over eens. Aan
het Havenplein 3 heeft aannemingsbedrijf Haers uit Philippine een gloednieuwe
praktijk gebouwd voor apotheekhoudend huisarts P.C.M. van Looij. Hiervoor hield
de huisarts praktijk in de inpandige praktijk van z’n voorganger dokter Neeteson
aan de Jacob Hobeinstraat.
Philippine is een beeldbepalend pand rijker. Het gebouw doet qua ontwerp aan
De Stijl denken. Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld behoorden tot de belangrijkste
leden van de vooroorlogse Nederlandse kunstbeweging.
Aan de voorzijde van de praktijk wordt de donkere steen geaccentueerd door een

strakke entree in hout. Binnen is het één en al licht! Een hoge draaideur in glas met
dunne zwarte strips leidt naar de achterste behandelruimten (er zijn er in totaal
drie). De uitgiftebalie van de apotheek bevindt zich, handig voor patiënten, in het
entreegedeelte. De wachtruimte grenst aan de entree. Ook hier zijn de kleuren en
lampen, net als in de apotheek, met veel zorg gekozen. Bouwtechnisch lag de lat
hoog. “We houden van uitdagingen’’, zegt directeur Enrico Haers van aannemingsbedrijf Haers.
Hij is trots op z’n team en de betrokken onderaannemers. “Samen hebben we iets
moois neergezet.’’

Rozemarijnstraat 18, Philippine
telefoon 0115-491282, info@haers.net

Als hoofdaannemer verzorgden wij de
nieuwbouw van de huisartsenpraktijk.
jullie
Wij feliciteren jullie met de opening en wensen
veel succes!

Nijverheidsstraat 53/55
Tel.: 0115-612617
4538 AX Terneuzen
Fax: 0115-617727
www.hamelinknatuursteen.nl Mobiel : 06 51536854
Grafmonumenten | Dorpels | Aanrechtbladen
Tafelbladen | Vensterbanken
Sierschouwen | Naamplaten
Afdekplaten | Onderhoud & reparatie

Van harte gefeliciteerd
met de nieuwe huisartsenpraktijk

Timmerbedrijf P.van Hermon
St.Hubrechtstraat 3 4542 AM Hoek.
Tel.:0115-441248 GSM : 0621466615.
E-mail: p.vanhermon@hetnet.nl
* ( draai-val) ramen en kozijnen.
* voordeuren en terrasdeur systemen.
* trappen. * houtdraaiwerk.
* slijpwerk/schaatsen slijpen.
* veiligheids sluitingen.
Vakwerk in hout uit eigen werkplaats sinds 1960

Wij hebben de houten kozijnen geleverd
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+31(0)117-301397
vanlooy.nl

GEFELICITEERD
met de nieuwe
huisartsenpraktijk!
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Een fijne werkplek voor huisarts
P.C.M. van Looij en z’n team
PHILIPPINE – De nieuwe praktijk van apotheekhoudend huisarts P.C.M. van Looij aan het
Havenplein in Philippine heeft een overzichtelijke inrichting. Rechts bevinden zich de apotheek, de behandelkamer van de huisarts en spreekkamers van de twee praktijkondersteuners en aan de linkerzijde de wachtruimte. De entree, met de uitgiftebalie van de apotheek,
is licht en ruim. Het team van dokter P.C.M. van Looij bestaat verder uit een doktersassistente en twee apothekersassistentes.
Aan de achterzijde van het pand beschikt de praktijk over eigen parkeerplaatsen.
De praktijk van P.C.M. van Looij is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00-12.30
uur en 13.00-17.00 uur. Op woensdagen is de praktijk vanaf 12.00 uur ’s middags gesloten.

Paras Concepts, Design, Development
Scheldestraat 4a
4506 KL Cadzand-Bad

Uw interieurbouwer
feliciteert u met de nieuwe praktijk.

Wij verzorgden het

Monster Meubel b.v.

Strickledeweg 82, Rotterdam
T: 010-4371788
www.monstermeubel.nl

interieurontwerp
o.l.v. Carolien Baert
www.paras.nl • info@paras.nl
T: 085 - 0020730

VERHUURBEDRIJF

BRAM DE BRAAL
grondverzetmachines

Van harte gefeliciteerd en veel succes met
de nieuwe Huisartsenpraktijk!
Met plezier verzorgden wij het grondwerk.
Bedankt voor jullie vertrouwen!

www.bramdebraal.nl

Gefeliciteerd met de opening
van de nieuwe huisartsenpraktijk!

