
         

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Samenwerking Fysiotherapie ´t Raadhuis  
 
Met trots kunnen we jullie aankondigen dat we een samenwerking aangaan met Fysiotherapie ´t Raadhuis in 
Meerlo. Fysiotherapie ´t Raadhuis was altijd al sponsor van Sporting ST, maar dit hebben we kunnen 
uitbreiden met een intensievere samenwerking met Michel Minkenberg.  
Michel zal op donderdagen aanwezig zijn vanaf 19:15u tot 20:00u bij ons op de club in lokaal 1. Spelers 
(iedereen, ook jeugd/dames, korfbal en spelers van SVEB) die een blessure hebben kunnen op het genoemde 
tijdstip gebruik maken van Michels’ aanwezigheid. Hij zal de blessure beoordelen en advies geven (screening). 
Indien fysiotherapeutische behandeling noodzakelijk mocht zijn zal Michel adviseren om een afspraak in te 
plannen bij Fysiotherapie ’t Raadhuis te Meerlo. Dit gaat op kosten van de speler zelf (iedereen die aanvullend 
verzekerd is krijgt dit vergoed van de zorgverzekering). Dit is terug te vinden in de polisvoorwaarden van de 
desbetreffende speler. Tevens kan dit middels een controle op verzekeringsrecht in de praktijk nagekeken 
worden. Mocht je gebruik willen maken van het screenen van de klachten dan is het handig dat je je naam, 
geboortedatum en klacht (in het kort) van te voren doorgeeft aan Michel. Dit kan door te appen naar 06-
58928177. Vriendelijk verzoek om dit nummer alleen te gebruiken voor het doorgeven van deze gegevens. 
Vragen over de blessure worden behandeld tijdens de screening en niet via Whatsapp. Voor overige vragen 
en het inplannen van een fysiotherapeutische behandeling kan contact opgenomen worden met de praktijk 
op tel. nr. 0478-691726.  
 
Met vriendelijke groet,  
Bestuur Sporting ST  
 
 

Wie is Michel Minkenberg?  
 
Met veel plezier en enthousiasme werk ik sinds 1999 als 
fysiotherapeut. In de loop der jaren heb ik veel ervaring opgedaan in 
verschillende particuliere praktijken in Nederland en Duitsland. 
Samen met René van der Logt ben ik sinds 1 april 2017 de trotse 
mede-eigenaar van Fysiotherapie ’t Raadhuis. Mijn expertise ligt op 
het gebied van sportfysiotherapie. Daarnaast heb ik mij 
gespecialiseerd in fysiotherapie en begeleiding bij chronische 
aandoeningen (waaronder COPD en Diabetes Mellitus Type II of 
suikerziekte), echografie, valpreventie en valtraining, fysiofitness, 
medical taping en arbeidsfysiotherapie.  
Naast mijn werk als (sport)fysiotherapeut ben ik een actief sporter, ik 
doe aan hardlopen en judo. De energie die ik hierbij opdoe en de 
passie voor mijn vak gebruik ik om samen met jou aan de slag te gaan 
om jouw klacht(en) te lijf te gaan!  

 
 


