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Beste patiënten
Hierbij wil ik u mededelen, dat mijn vrouw Catrien Schrijver en ik, vanaf maart 2022 gaan stoppen
met werken. De reden hiervoor is dat we de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.
Met veel plezier en toewijding hebben wij de afgelopen 22 jaar medische hulp aan jullie verleend.
Wij danken jullie voor het vertrouwen dat jullie ons hebben gegeven. We vinden het, zeker in deze
onrustige tijden, erg moeilijk om afscheid te nemen.
We zijn heel blij dat we dr. A. van der Windt bereid hebben gevonden om de praktijk voort te
zetten. Per 1 maart 2022 wordt de praktijk aan hem overgedragen. Afgelopen 2 jaar heeft hij reeds
twee dagen per week in de praktijk gewerkt. Hij is een ervaren en gedreven collega, waarin wij veel
vertrouwen hebben. Dokter van der Windt zal fulltime in de praktijk aanwezig zijn.
Daarnaast zal de vrouwelijke collega huisarts dr. E. Roks werkzaam blijven op de maandag,
donderdag en vrijdag ochtend. Zij is sinds november 2021 bij ons in de praktijk werkzaam.
Dokter Kangangi zal de komende maanden nog blijven werken op de dinsdag en woensdag ochtend.
Verder blijft het team met de vertrouwde assistentes, Mariëlle Broeders en Jacqueline van Vliet,
POH somatiek Chantal Kaiser, POH ouderen Erica de Wilde en POH GGZ Nathalie Mies ongewijzigd.
De spreekuren op beide locaties (de Zwijnsbergenstraat 135 en Woonzorgcentrum de IJpelaar)
blijven bestaan zoals u van ons gewend bent.
De naam van de praktijk zal per maart veranderen naar huisartsenpraktijk van der Windt. Daarbij
zullen de medische gegevens aan de nieuwe praktijk worden overgedragen.
Er wordt door dr. van der Windt gewerkt aan een nieuwe website. Tot het zover is blijft de praktijk
bereikbaar via www.kangangi.nl en het telefoonnummer 076-5651088.
Op dit moment is het vanwege de corona maatregelen niet mogelijk om iedereen persoonlijk te
bedanken. Indien dit straks wel mogelijk is, dan laten wij u dit natuurlijk weten.
Wij wensen u allen een gezond en gelukkig leven toe.
Marangu Kangangi en Catrien Schrijver.
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