Ons team van Fysio Centrum Meijel is ongelofelijk blij dat de Bijzonder mobiel 4-daagse dit jaar weer
van start kan gaan. Vanaf het eerste BM4D jaar dragen wij als team dit evenement een heel warm
hart toe en sponseren we met veel plezier.
Onze fysiotherapiepraktijk staat bekend als de praktijk waar de patiënt centraal staat en waar
werkelijke aandacht aan de mens met zijn bewegingsprobleem gegeven wordt. Samen gaan we op
zoek naar de oplossing van het probleem, onze praktijk is laagdrempelig en tevens gericht op
ontmoeten. Natuurlijk staat bewegen centraal en vinden we dat enorm belangrijk maar ook het
welzijn, de interactie tussen hoofd en lichaam, hoe om te gaan met je beperkingen, je onvermogen
om te bewegen of om met pijn om te gaan zijn bij ons onderwerpen die dagelijks aan de orde komen.
Dat is ook de reden dat wij vooral mensen mogen ondersteunen, behandelen en helpen die
meervoudige, chronische of minder bekende aandoeningen (zoals FNS) hebben.
Wij zien de relatie tussen de Bijzonder mobiel vierdaagse en onze praktijk als een mooie aanvullende
samenwerking waarbij we dezelfde doelen nastreven. Wij bevorderen het bewegen van mensen met
een beperking, helpen mensen met een beperking in contact te komen met hun omgeving in de
breedste zin van het woord. Wij hebben bij stichting bijzonder mobiel 4-daagse dan ook gevraagd om
te voorzien in een kortere route zodat ook mensen die moeite hebben met grote afstanden fietsen
hieraan mee kunnen doen. Een vraag die ze niet makkelijk is gevallen maar waar ze niet voor
teruggedeinsd zijn. Het is ze dit jaar gelukt en daarvoor nemen we ons petje af.
Gratis sportmassage- advies-onderzoek-behandeling voor deelnemers aan de BM4D en hun
begeleiders
Op de dagen van het evenement zullen wij op locatie weer bereid zijn om kosteloos vragen die
betrekking hebben op beweegklachten te beantwoorden, desnoods te onderzoeken en/of
behandelen. Ook zal een welverdiende sportmassage en/of ontspanningsmassage zal weer mogelijk
zijn.
Je kunt ons vinden in d’n Bingerd en zomaar binnenlopen of alvast een afspraak maken op ons
mobiel nummer 06-19766669
Veel fietsplezier gewenst alvast,

Team Fysio Centrum Meijel

