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EEN VOORPROEFJE
VAN DIT NUMMER:

OPEN DAGEN

- OPEN DAGEN
- WIJ ZIJN JARIG
- BABYNIEUWS

In de week van 1 november kunt u bij
- PILATES

ons terecht voor een rugscreening. Zie
de advertentie in het klaverblad en/of
onze nieuwspagina op onze website.
Heeft u een partner, familielid of
kennis/vriend die mogelijk baat kan
hebben bij onze behandelmethode? Dan
kunnen zij zich aanmelden voor een
gratis rugscreening. Maak kennis met
één van de mooiste behandelmethoden
die wij hier in Nederland hebben.

PAGINA 1

- FEESTDAGEN
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CHIROPRACTIE VUGHT 10 JAAR
Praktijk Chiropractie Vught
bestaat deze maand al weer
10 jaar en we zijn hier
ontzettend blij mee. In de
week van 25 oktober hebben
wij getrakteerd op heerlijke
tompouces.

BABYNIEUWS

PAGINA 1

Collega Barbara van de Sande is bevallen
van een mooie baby. Alles gaat goed met
vader, moeder en Boris. Barbara heeft
ervoor gekozen om na haar verlof niet
meer terug te komen bij onze praktijk, De
combinatie gezin en het werken in onze
praktijk bleek iets teveel. Dit vinden wij
uiteraard erg jammer maar we wensen
haar veel geluk en gezondheid voor de
toekomst. We gaan haar missen. Tom
heeft inmiddels haar patiënten al
overgenomen, Heeft u hierover nog
vragen neemt u dan contact op met onze
praktijk.
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TOM
Tom van der Velden draait inmiddels goed mee
in de praktijk. Hij heeft veel patiënten
overgenomen van Barbara.

Daarnaast neemt

hij patiënten van chiropractor Wim Brussee
waar, mocht het in de praktijk erg druk zijn.

PILATES
Pilates Studio draait nu op volle toeren.
We zijn gestart met een rugscholing onder
de noemer “ Medische Pilates”. Al heel wat
patiënten zijn u voorgegaan en zijn
hierover erg tevreden. Heeft u interesse?
Meld u aan bij Mirjam 06 39725042.
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OPENINGSTIJDEN TIJDENS DE FEESTDAGEN
Tijdens de feestdagen zijn wij op iets andere tijden geopend.

Week tussen Kerst en Oud en Nieuw 2021
Chiropractor Wim Brussee: maandag t/m donderdag
Chiropractor Tom van der Velden: afwezig

Eerste week van 2022
Chiropractor Wim Brussee: afwezig
Chiropractor Tom van der Velden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Vanaf de tweede week 2022 volgen wij weer het oude schema:
Chiropractor Wim Brussee: maandag t/m donderdag, vrijdag SMC-JBZ
Chiropractor Tom van der Velden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

