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Lammert Dijkstra (67) heeft zijn patiënten overgedragen aan Bart Kuipers. Op 21 augustus van 17 tot
eigen foto
19 uur is er een afscheidsreceptie bij tuinzaal Tuindorpbad Hengelo.

Na 36 jaar trouwe dienst
bij fysiopraktijk Berflo
Es-Veldwijk heeft
Lammert Dijkstra (67) zijn
patiënten overgedragen
aan Bart Kuipers. “Ik heb
met heel veel passie en
plezier als fysiotherapeut
en manueel therapeut bij
deze praktijk gewerkt,
maar het is tijd om het
stokje aan iemand anders
over te dragen.”
“Ik ben ervan
overtuigd dat Bart de juiste
HENGELO -

persoon is om samen met de
andere vier teamleden (Marjan Rakers-Bergeijk, Martin
Poelman, Jacqueline Visser en Herma Jansink, red.)
deze mooie praktijk verder
voort te zetten.” Bart Kuipers heeft ondanks zijn jonge leeftijd (35) toch al heel
wat ervaring op het gebied
van sport en fysio. “Op mijn
vijftiende ben ik al begonnen als fitnessinstructeur
en heb de laatste elf jaar als
fysiotherapeut gewerkt bij
FysioGym Enschede. Ik had
al langer de wens om voor
mijzelf te beginnen; fantastisch dat Lammert mij deze
mogelijkheid nu heeft gege-

ven.” Ofschoon Lammert de
pensioengerechtigde leeftijd
al is gepasseerd, zal hij Bart
nog blijven ondersteunen.
“Ik zal de komende maanden nog enkele dagdelen per
week aanwezig zijn om mijn
patiënten goed over te dragen aan Bart. De zorg en begeleiding van onze patiënten
staat immers altijd voorop.”
Deze personeelswisseling is
echter niet de enige verandering dit jaar. “Na de zomervakantie gaan we van start
met een verbouwing c.q. uitbreiding, die hopelijk begin
2016 gereed zal zijn”, aldus
de nieuwbakken mede-eigenaar. www.fysiovbe.nl
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Oosterse kalkoenﬁlet
à la minute*

0.99

Mega hamburger*
226 g
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Winegums

Pepermunt

1 kg

1 kg

2.79*

1.99*

Espresso
koﬃepads

Cranberries
mueslirepen

56 pads

16x 25 g

2.99*

1.89*

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Ondanks zorgvuldige planning kan het voorkomen dat actieartikelen door de grote vraag snel zijn uitverkocht.
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