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Zomer
Iedereen is aan het
mopperen over het
slechte voorjaar en de
koude dagen die we
regelmatig hebben. Maar
we kunnen mopperen wat
we willen, gelukkig
kunnen we het zelf niet
veranderen. We zullen
het er gewoon mee moeten doen.
Soms heb je geluk zoals Amy op de dag van haar
bruiloft. Prachtig weer was het, heel leuk. Verderop
in deze nieuwsbrief leest u een kort verslagje en
ziet u een foto van het stralende bruidspaar.
Er vinden komende periode ook nogal wat
wisselingen van personeel plaats. Onder het kopje
personeel kunt u daar alles over lezen.
De vakantie staat voor de deur en dat maakt het de
laatste week voor en de eerste week na de
vakantie extra druk. In die weken is het niet meer
mogelijk een afspraak te maken. De agenda staat
dan al helemaal vol.
Op 17 juli gaan we uit eten van de fooienpot.
Volgende keer kunt u lezen hoe dat geweest is.
Graag wil ik u allen een fijne zomer wensen en als
u op vakantie gaat, wens ik u een goede reis toe.

Blijde gebeurtenissen
Huwelijk
Op 7 juni is Amy getrouwd met haar Bart. Een
stralende dag met gelukkig heel veel zon.
We zijn ’s avonds met bijna alle personeelsleden op
het feest geweest. Het was een erg leuke feestavond
waar veel werd gedanst. Het bruidspaar, dat er
prachtig uitzag, opende de dans met een aangepaste
Engelse wals. Die aanpassing was nodig door het
sleepje aan de jurk van Amy.

Voetverzorging en vergoedingen
De vergoeding voor behandelingen bij clienten met
diabetes lijkt nu wat beter te gaan lopen. Nog steeds
is het zo dat de client hier afrekent en dan zelf de
factuur naar de zorgverzekeraar stuurt. Deze betaalt
dan, indien van toepassing, het geld terug aan de
client. De eerstvolgende wijziging verwachten we
rond 1 januari 2015.

Tineke de Beer
.

Voetverzorging Tineke de Beer
Colijnpark 170 3437 JK Nieuwegein. 030-6038816
KvK 30065593 ProVoet nr: 007403 KRP nr: 1809
Email: info@voetenbeer.nl website: www.voetenbeer.nl
Praktijk AGB code: 9601810 AGB code: 96 001802

Geboorte
e
Op 18 juni is ons 2 kleinkind geboren, een meisje,
Yvon. Alles is goed gegaan en onze dochter haar
man en hun zoontje Sjoerd zijn er heel gelukkig mee.
Wij, als trotse
grootouders,
uiteraard ook.
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Personeel
Rebecca gaat steeds meer weer behandelingen
doen, gelukkig. Vanaf augustus is het de bedoeling
dat ze weer volledig werkt.
Amy is op een stralende 7 juni 2013 getrouwd.
Hillary is eerder met zwangerschapsverlof gegaan
dan gepland. Ze redde het toch niet om te blijven
werken. We hopen dat ze nog een rustige tijd heeft
voor het kindje geboren wordt.
Amanda gaat de training volgen voor de
schimmelnagelbehandeling.
Hind gaat dezelfde training volgen als Amanda
behalve dat zij in het middag gedeelte gaat
assisteren met de praktijkles.
Na de vakantie gaat ze studeren voor
huidtherapeute, mits ze wordt ingeloot.
Als dat niet zo is dan gaat ze zich meer richten op
schoonheidsverzorging en daarin allerlei
opleidingen volgen. Ze zal hier in de praktijk dan
niet meer zo veel aanwezig zijn.
Chantal en Leonora gaan ook de training volgen
voor schimmelnagelbehandeling.
Sylvia is iets langer met vakantie dan de rest. Dus
afspraken maken bij haar in augustus is niet
e
mogelijk. In september wordt Sylvia ook voor de 2
maal oma.
Mandy is per heden in dienst als pedicure. Zij is
oproepkracht voor de maandag en de dinsdag.
U zult haar ook tegenkomen aan de receptie.
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Stagiaires
.
Mandy heeft haar diploma pedicure behaald.
Gefeliciteerd!!
Khadija stopt op 2 juli met haar stage. De opleiding
gaat ze wel afmaken, maar ze gaat nu eerst
zwangerschapsverlof houden. Ze is in verwachting van
e
haar 2 kindje. Wij wensen haar veel geluk en een fijne
periode toe.

Aanbiedingen
Mei t/m Juli: gellak van € 30,- nu maar € 20,- euro.
Juni en Juli: nagels lakken nu voor € 9,Gellak is een lak die onder een lamp wordt uitgehard.
Daardoor kunt u gelijk in uw schoenen en blijft de lak
weken glanzen.
Nagels lakken. Indien u de nagels gewoon wilt laten
lakken wordt u verzocht om zelf een kleurtje mee te
nemen of er hier een te kopen. Ook is het beter om
dan slippers mee te nemen, zodat de lak goed kan
uitharden.

Vakanties.
In 2013 zijn we gesloten op de volgende data:
22 juli tot 12 augustus zomervakantie.
We zijn dan telefonisch niet bereikbaar. Eventueel
kunt U per mail of post een bericht sturen. Wij zullen
u dan op 12 augustus beantwoorden.
25 december tot 2 januari kerstvakantie.

