
OPEN NA DE LOCK-DOWN
We zijn allemaal erg blij dat we

sinds begin maart weer open zijn.

Na 2,5 maanden lock-down zijn

we drukker dan ooit. De

patiënten weten ons gelukkig

nog steeds goed te vinden. Veel

mensen hebben problemen met

het werken thuis, vaak door een

slechte werkhouding, veel stress

rondom nieuwe werk-

woonsituatie.
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Collega Barbara is zwanger en verwacht haar eerste kindje medio

oktober 2021. Om die reden zijn we op zoek gegaan naar een

collega chiropractor die ons team komt versterken. En gelukkig,

die is gevonden. Zijn naam is Tom van der Velden en hij komt ons

team medio juli versterken. Tom gaat de agenda van Barbara

waarnemen en zal  daarna in onze praktijk werkzaam blijven om

de drukte op te vangen.

BABYNIEUWS

PETITIE

Veel patiënten hebben ons

gesteund tijdens de Corona periode

en hebben o.a. de petitie getekend

om onze praktijk weer te kunnen

openen. Wij willen iedereen die ons

hebben gesteund van harte

bedanken. Die steun hebben we

hard nodig gehad. Na in totaal 4

maanden lock-down mochten we

weer open. Het is onbeschrijfelijk

hoe goed het voelt dat we weer

aan de slag mogen. 
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U KUNT DE BELANGEN VAN DE PATIËNTEN NOG STEEDS

ONDERSTEUNEN DOOR (GRATIS) LID TE WORDEN VAN ONZE

PATIËNTENVERENIGING.  DEZE VERENIGING BLEEK VEEL DRUK

TE KUNNEN UITOEFENEN IN DE LOCK-DOWN EN HEBBEN MEDE

CHIROPPRACTIE OP DE POLITIEKE KAART GEZET.  U KUNT

ZOALS GEZEGD GRATIS LID WORDEN ,  

KLIK O
P H

ET L
OGO 

OM D
IRECT

IN T
E S

CHRIJVEN.  
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Deze zomer zijn we beperkt open van 26 juli t/m 13 augustus. Kijk in deze

periode op onze website, instagrampagina of facebookpagina voor de juiste

openingstijden.

Vanaf maandag 16 augustus zijn wij weer 5 dagen per week geopend in de

nieuwe bezetting:

Chiropractoren

Wim Brussee: ma/di/woe/do 8:00 tot 17:30 uur. Op vrijdag locatie SMC-JBZ

Barbara van de Sande: dinsdag 8:00 tot 17:30 uur

Tom van der Velde: ma/di/do/vrij van 8:00 tot 17:30 uur.

Dit is het voorlopig, heeft u nog vragen? Bel ons gerust op 073 684 01 94 of

mail naar balie@cvught.nl

Goed nieuws, we hebben een nieuwe

bezetting voor onze oefenruimte. In

deze ruimte van 110 m2 die achter onze

praktijk is gesitueerd heeft De Pilates

Studio Vught zich gevestigd. Deze

Pilates Studio was voorheen gevestigd

aan de Industrieweg, maar is nu verhuisd

naar onze locatie. We gaan samen met

De Pilates Studio een rugschool training

opzetten, uniek voor deze regio. We

informeren u hierover later meer.

VAKANTIEROOSTER

PILATES
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https://www.facebook.com/ChiropractieVught
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