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Vakantietijd
Het is weer bijna zover, VAKANTIE!
Heerlijk om weer even te kunnen relaxen en te
genieten van wat rust. Alhoewel sommigen een
vakantie juist gebruiken om heel actief andere
dingen te ondernemen, maar ook dat kan heel
ontspannend zijn.
Voor onze praktijk is het lastig om in de vakantietijd
te kunnen plannen in de agenda.
Wij gaan dit jaar niet sluiten. De pedicures nemen
om de beurt vakantie en dan is er dus minder
plaats voor iedereen. Gelukkig gaan de meesten
van u ook met vakantie en redden we het meestal
wel, maar soms blijft het lastig.
De tijd vóór de vakantie is een tijd waarin vaak veel
leuke dingen plaatsvinden. In mei zijn we
bijvoorbeeld met het hele team uit geweest. Ook in
mei vond de Viva la Donna dag plaats. Dan is er
nog Koningsdag geweest, Hemelvaartsdag,
avondvierdaagse en straks
weer Pinksteren en de
zwemvierdaagse. Al met al
een drukke tijd voor
iedereen, dus die vakantie
is dan wel verdiend!
Namens het hele team,
wens ik u een heel fijne zomer en vakantie toe.
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Viva la Donna dag 2014
Met veel plezier hebben we op 30 mei een verwendag
verzorgd voor vrouwen die getroffen zijn door kanker.
De stichting Viva la Donna is opgericht door een vrouw
die zelf ook een vorm van kanker heeft gehad. Tijdens
de behandelingen vond ze dat ze, ondanks dat ze zo
ziek was, als vrouw toch maar wilde zorgen dat alles
gewoon door ging. Kinderen naar school en verzorgd,
boodschappen in huis halen, huis schoonhouden…
alle vrouwen blijven dat doen. Daarom vindt ze het
belangrijk dat al deze vrouwen eens verwend worden.
Ze heeft
toen de Viva
la Donnadag
in het leven
geroepen.
Dat is altijd
eind mei.
Wij hebben
daar met
ons team
aan
meegedaan
en gratis
verwenbehandelingen
gegeven zoals onder
andere: handmaskers,
voetmassages en
pakkingen. Het was een
heel gezellige feestelijke
dag, waarop wij 15
vrouwen als gast hebben gehad. Deze dag is zeker
voor herhaling vatbaar.

Team uitje
Op 17 mei zijn we met het
hele team uit geweest.
Ieder jaar doen we iets
leuks met elkaar en daar
gebruiken we ook de
fooienpot voor.
Marieke had de
organisatie en heeft ons
aan een workshop
“teenslipper pimpen”
gezet. Op de foto ziet u het
resultaat van onze
creatieve ideeën.
Daarna zijn we met zijn allen een pannenkoek gaan
eten in de Middenhof. Het was weer super gezellig,
mede dank zij uw bijdrage aan de fooienpot.
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Facebook
De facebooksite is inmiddels actief onder de naam
“Voetverzorging Tineke de Beer”. We krijgen
steeds meer likes zoals ze dat noemen. En ook
komen er regelmatig leuke reacties op de
berichtjes die we plaatsen.
Als u het wilt kunt u ons
ook liken.
U ontvangt dan de nieuwtjes en aanbiedingen
direct.
Website
Ook de nieuwe website is actief. Het adres is
www.voetenbeer.nl let goed op: er kan ook nog
praktijkinfo achter staan. Dat moet u niet kiezen.
Als u dat wel doet dan krijgt u de oude site die nog
tot eind dit jaar te openen is. Op de home page
staat een filmpje waarin u diverse van onze
medewerkers aan het werk ziet.
Artikelen en behandelingen
Lac&cure is een nieuwe vorm
van nagels lakken. De lak wordt
uitgehard met een UV lampje en
is daardoor gelijk helemaal droog.
U kunt gelijk uw schoenen en
kousen in daarna. De lak blijft ook
langer glanzen dan bij gewone
nagellak. Na 6 weken moet het er wel afgehaald
worden. Dat kunt u zelf doen door de nagels in te
pakken met een wat met remover en een stukje
folie eromheen. Ca 10 minuten moet dat blijven
zitten. Daarna kunt u de lak er af schrapen.
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Voetbal handcrème
Om het voetbalfeest straks
compleet te maken doen we
er een klein beetje aan mee.
We hebben een handcrème in
de verkoop speciaal voor
tijdens het voetbal. Op de tube
staat : “My heart beats for
Nederland “. Mooier konden
we het niet bedenken.
Personeel
Amy verwacht half juli haar eerste kindje. Haar verlof
is nu ingegaan. We hopen dat alles naar wens zal
verlopen.
Sylvia is nog steeds ziek. Wanneer ze weer terug
komt ,weten we nog niet.
Mandy komt per half juni in ieder geval de
dinsdagavond ons team versterken.
Hillary is nu ook iedere dinsdagavond weer aanwezig.
Zowel Mandy als Hillary zijn bezig om hun diploma
medisch pedicure te behalen.
Marieke is gestart met een opleiding receptioniste.
Niet omdat ze het niet goed doet, maar ze wil een
diploma hebben. Om die reden is ons bedrijf ook
leerbedrijf geworden voor Ecabo.
Amanda werkt sinds 1 juni 4 dagen in onze praktijk. Zij
is naast medisch pedicure ook schoonheidsspecialiste
zoals veel van onze medisch pedicures. In augustus
gaan we bekijken of het mogelijk is dat Amanda ook
wat schoonheidsbehandelingen in onze praktijk kan
gaan starten. Informatie daarover volgt dan uiteraard.

Stagiaires
Sandra en Quirina hebben beiden hun diploma
behaald en zijn klaar met de stage.
Amber is bijna klaar met haar stage en gaat in juni
examen doen.
Audrey is ook bijna klaar met haar stage en doet
ook eind juni examen.
Iedereen veel succes gewenst met het examen en
de verdere loopbaan.
Aanbiedingen:
Voor alle aanbiedingen van behandelingen geldt dat
u vooraf een afspraak moet boeken, zodat we er tijd
voor kunnen inplannen.
April t/m Juni 2014
Handmasker tijdens de behandeling
nu € 6,50 i.p.v. € 10,00
Juni t/m Augustus 2014
Nagels lakken 10 % korting
September t/m November 2014
Voetmassage
nu € 10,00 ipv € 24.00
December 2014 t/m Januari 2015
10% Korting op de wintercreme van Akileïne
Vakanties.
Wij zijn dit jaar niet gesloten tijdens de
zomervakanties. Wel is het raadzaam om tijdig
afspraken te maken, want de medewerkers gaan
gespreid op vakantie en dan is er niet altijd plaats.

