FYSIOTHERAPIE DE
DOELEN BESTAAT 35 JAAR
Deze week, 16 maart 2022, bestaat
Fysiotherapie De Doelen 35 jaar en
daar zijn we trots op!
In het monumentale pand aan de Lange Tiendeweg
zijn Ronald Kleiweg en Joeke Liem 35 jaar geleden
gestart en hebben deze praktijk opgebouwd tot een
goedlopende fysiotherapiepraktijk in Gouda. Sinds
2006 is er een tweede locatiebijgekomen op de
Rozendaal, zodat we ook uitgebreide trainings- en
revalidatiemogelijkheden kunnen aanbieden. In de
afgelopen jaren hebben we vele mensen mogen helpen
en hebben we hele generaties langs zien komen.
Bedankt aan iedereen voor het vertrouwen in onze
praktijk!

Fysiotherapie en fysiofitness
in één praktijk!

Wist je dat?
Je bij ons ook kunt fitnessen onder begeleiding
van een fysiotherapeut!
Fysiofitness vindt plaats op onze locatie De
Rozendaal in het centrum van Gouda. U traint
hierbij op uw eigen niveau. Bij Fysiofitness draait
het om het plezier hebben in het bewegen.
Voor meer informatie kunt u altijd even op de
website kijken of telefonisch contact ons
opnemen.
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De start van een nieuwe maatschap
In het afgelopen jaar is er een hoop veranderd in het team van Fysiotherapie De Doelen. Sinds 1 juli is Joeke
Liem aan het genieten van zijn welverdiende pensioen. Vanaf deze datum zijn Tim Kleiweg (Manueel
Therapeut) en Suzanne Kleiweg(Kinderfysiotherapeut) ingetreden in de maatschap en zijn ze met veel
gedrevenheid en enthousiasme hun nieuwe functie gestart.

Nieuwe fysiotherapeuten
Sinds september is er een nieuwe medewerker in ons team: Rick Splinter. Rick heeft na zijn opleiding
Fysiotherapie de specialisatie Dry Needling gevolgd. Inmiddels is hij bezig met de opleiding Manuele
Therapie en past deze nieuwe kennis gelijk toe in de praktijk.
In februari is Floor de Jong bij onsbegonnen met werken. Zij begeleidt op woensdagavond de
oefengroepen en helpt iedereen met het opzetten of aanpassen van hun trainingsschema.
Uiteraard is niet alles vernieuwd. Sportfysiotherapeut
Ronald Kleiweg, Manueel Therapeut Peter Koenraad
en Bekkentherapeut Jeanne Schlösser zijn nog steeds
de oude vertrouwde gezichten van de praktijk en het
team wordt ondersteund door onze gastvrije secretaresse
Patricia van de Palm.

Toekomst
We willen met dit team nog vele jaren de kwalitatief
goede zorg blijven leveren die je bij ons gewend bent en
hopen iedereen in Gouda en omstreken te mogen
blijven verwelkomen en te helpen om hun
beweegdoelen weer te bereiken.

www.fysiotherapiededoelen.nl

0182 – 529151

Volg ons!

