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BRENGT MENSEN DICHTERBIJ. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE

Een nieuwe start voor Voetcentrum Anja
Voetcentrum Anja vormt sinds ’81 een toonaangevend
beeld in Rooi op het gebied van complete voetverzorging.
Ondanks het grote verlies van Anja in januari van dit jaar,
ondergaat de praktijk naast de Knoptoren een flinke boost.
De locatie blijft hetzelfde, net als de vertrouwde service en
kwaliteit, maar op het gebied van technologie wordt de
boel flink opgeschroefd.
Vanaf 1 april start de samenwerking tussen Voetcentrum Anja
en Koks Podopraktijk Gemert,
om de praktijk samen naar een
hoger niveau te tillen. “Onze
praktijk kent een sterke basis en
voor de toekomst lagen er nog
een hoop mooie plannen op de
plank”, vertelt Nico van Zoggel.
“Door de ziekte van Anja is de
uitvoering er helaas nooit van
gekomen, maar samen met haar
collega en goede vriend Roland
Koks gaan we daar verandering
in brengen. Precies zoals Anja
zelf voor ogen had.”
De praktijk gaat op gelijke voet
verder, maar de apparatuur ondergaat een gigantische update.
Roland runt samen met zijn team
een prachtige podopraktijk in
Gemert, waar men bij binnenkomst wordt verrast met een kijkje
in de keuken. Het frezen, printen
en corrigeren van steunzolen,
het vervaardigen van orthopedische schoenen en de reparatie
van schoenen en lederwaren;
de werkplaats is een attractie op
zich. “Wij beschikken over de
allernieuwste meetapparatuur
en software en ook de ontwikkeling daarvan is in eigen beheer.
Middels videoanalyse, drukmatmeting en een 3D scanner bieden
wij onze klanten voetverzorging

van hoge kwaliteit. Samen met
Voetcentrum Anja bundelen wij
onze kennis en kunde, met de
juiste service voorop.”

“PRECIES ZOALS
ANJA ZELF VOOR
OGEN HAD.”
Ook het team ondergaat een
kleine verandering, maar de
bekende gezichten, die blijven.
“Na het overlijden van Anja
hebben de dames, Monique,
Lenneke, Bernadett en Stefanie,
hard gewerkt om het bedrijf overeind te houden en daar ben ik
hen ontzettend dankbaar voor”,
vertelt Nico trots. “Ons team
wordt aangevuld met een viertal podologen om onze klanten
optimale zorg te verlenen. Van
een pedicure tot het aanmeten en
corrigeren van steunzolen , wij
helpen u graag. ”

Nico van Zoggel, Bart Koks en Roland Koks zijn klaar voor de nieuwe samenwerking.

Bent u benieuwd wat Voetcentrum Anja voor u kan betekenen?
“Een controle is altijd gratis en
mocht u niet helemaal tevreden
zijn over uw steunzolen dan passen wij deze graag voor u aan.
En niet geheel onbelangrijk: vaak
worden al onze diensten door de
zorgverzekeraar vergoed.”
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