
Fysiotherapie Putten: Nieuw logo, frisse start
PUTTEN De deuren van Fysiotherapie Putten zijn weer geopend. De fysiotherapeuten aan de 
Harderwijkerstraat maken met een nieuw logo een frisse start. ,,We zijn er weer voor u!’’ 

Jos Boersema, Baldwin Aalders en Hennie Hazeleger-Grift 
Harderwijkerstraat 3A, 
tel. 352358
info@fysiotherapieputten.nl 

FoxiBikes: unieke vierwielige stabiele zitfiets Sitibike
PUTTEN FoxiBikes uit Putten levert zitfietsen, gericht op comfort, veiligheid en vrijheid. ,,Voelt u 
zich niet veilig op een gewone fiets, e-bike of driewielfiets? Maar wilt u niet afhankelijk zijn van 
een scootmobiel? Wilt u blijven bewegen? Met de Sitibike kan het! Deze vierwielige fiets hoeft u 
niet in evenwicht te houden. Eenvoudig op- en afstappen. U fietst comfortabel, omdat u in een 
stoel zit. Elektrisch ondersteund, dus u trapt licht. Maar het belangrijkste: u kunt weer comforta-
bel en veilig fietsen!’’
www.foxibikes.nl
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We vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de maatregelen
en heten u weer hartelijk welkom indien u ons nodig heeft!

Wel onder andere omstandigheden dan dat u van ons gewend bent. Bij het 
maken van een afspraak zullen wij goed uit vragen of het veilig is elkaar te 
ontmoeten. Natuurlijk passen we alle hygiënemaatregelen toe.

Kunnen we niet op de praktijk behandelen dan kunnen we bijvoorbeeld 
beeldbellen en op afstand advies en oefeningen geven. Wanneer het veilig 
en verantwoord is plannen we gewoon een afspraak in de praktijk. Mocht het 
nodig zijn dan gebruiken we persoonlijke beschermingsmaterialen. Mogelijk 
vragen we u ook om een mondkapje te dragen. Samen doen we er alles aan 
om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Telefoonnummer: 0341-357750

Fysiotherapie van de Kamp & Lolkema 
staat weer voor u klaar!

Steun De Puttenaer.nl: 
word lid van Premium
De Puttenaer.nl Premium brengt verhalen die je nergens anders vindt. 
Verrassend, verdiepend en altijd journalistiek gecheckt. Exclusief voor 
inwoners van de gemeente Putten die niets willen missen.

Wil jij nog meer lezen over wat er in en rond de gemeente Putten gebeurt? Treed in de voetsporen 
van andere abonnees en word lid van De Puttenaer.nl Premium. Voor slechts € 3,95 per maand
(jaarabonnement) of € 5,95 per maand (maandabonnement) krijg je elke dag exclusief toegang 
tot premium artikelen.  

BDUmedia

dinsdag 5 mei 10:45 - 2020

PUTTEN ‘Een huis-aan-huisblad is toch gratis? 
Waarom kunnen we dan niet alle artikelen gratis 
lezen?’. Of: ‘De gemeente betaalt de krant toch, 
waarom moet ik dan betalen voor premium-
artikelen?’

Het zijn vragen die lezers ons geregeld stellen. 
Begrijpelijk, want tot voor kort was alles wat De 
Puttenaer.nl in de krant, op de website en sociale 

Lokaal/overig

‘Waarom is lokaal 
nieuws niet gratis?’Wil jij nog meer lezen over wat er in en rond de gemeente Putten gebeurt? Treed in de voetsporen 
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‘Waarom is lokaal 
nieuws niet gratis?’
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