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Voorjaar
Winter hebben we helaas niet gehad, maar we
hebben wel kunnen
genieten van de
winterspelen in Sochi.
Geweldig wat die
sporters allemaal
gepresteerd hebben.
We mogen weer trots op ze zijn.
Als beroepsfanaat vraag ik me altijd wel af hoe die
voeten eruit zien, nadat ze met blote voeten in die
schaatsen hebben gezeten!
Komende zomer is er weer
een groot spektakel; het WK
voetbal in Brazilië. We zullen
allemaal weer allerlei oranje
zaken vinden in de winkels.
Ook bij ons zult u oranje, rode, witte en blauwe
nagellakken tegen komen. Het is natuurlijk wel heel
leuk om als supporter te laten zien dat je achter je
land staat.
We hebben zelf dit jaar ook wel wat evenementen
gepland. Verderop kunt u lezen over de zaken
waar wij ons mee gaan bezig houden.
Ik wens een fijn voorjaar en
veel leesplezier.
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Podopost praktijk dag
Op 14 maart wordt de 5e Podopost
praktijk dag georganiseerd. Voor
pedicures een unieke dag om zich
weer bij te scholen en om veel collega’s te ontmoeten.
Ook dit jaar wordt het weer georganiseerd in het
Beatrix gebouw van de Jaarbeurs in Utrecht. Er komen
ongeveer 600 pedicures, die 3 workshops kunnen
kiezen uit een programma van 18 stuks. Daarnaast zijn
er ook altijd 3 plenaire lezingen in de theaterzaal.
Deze keer gaan Chantal en Amanda in een workshop
demonstreren hoe bepaalde technieken worden
toegepast: zoals
beugeltechniek,
nagelreparaties
en ortheses.
Zelf ga ik een
lezing geven
over hygiënisch
werken in de
pedicurepraktijk.

Demonstreren op de beurs
In April is weer onze vakbeurs in Apeldoorn. Chantal
gaat op de beurs demonstreren hoe wij
pedicurebehandelingen doen. Amanda gaat informatie
geven over de PACT schimmelnagelbehandeling.
Beiden doen dat bij de firma Havenco. Zelf ga ik
informatie geven over ons kwaliteitsregister in de stand
van ProCert.

Viva la Donnadag
Op 30 mei is onze praktijk alleen open voor vrouwen
die een vorm van kanker hebben ( hebben gehad).
Viva la Donna is een stichting die zich inzet voor
vrouwen met kanker en daar verwendagen voor
organiseert. www.vivaladonna.nl
Wij vonden het leuk om daar weer eens aan mee te
doen. Kent u iemand die voor een
verwenbehandeling, handen of voeten, in
aanmerking zou komen,
laat die persoon dan
contact opnemen met de
praktijk.
De verwenbehandelingen
worden alleen die dag op
afspraak gedaan.

Frankrijk
Vorige maand heb ik verteld dat ik in Rome en Belgie
was geweest om podologen/pedicures daar te
trainen in de PACT schimmelnagelbehandeling.
In Januari kwamen een aantal Fransen naar
Nederland om ook daarin geschoold te worden. Leuk
en steeds weer leerzaam om dat te mogen doen.
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Facebook
De facebooksite is inmiddels actief. U kunt ons
vinden onder Voetverzorging Tineke de Beer. Als u
het wilt kunt u ons “leuk vinden” of liken zoals ze
dat ook wel noemen. U ontvangt dan nieuwtjes en
aanbiedingen
direct in de
berichten.

Website
Onze eigen website ondergaat nog steeds een
metamorfose.
Hopelijk gaat het toch snel gebeuren dat hij online
gaat en kunt u hem bewonderen.

Artikelen
Het is altijd verassend om eens een ander cadeau
te geven. Voetverzorging is helaas bij veel mensen
nog een sluitpost, terwijl het zo belangrijk is om
goed te kunnen blijven lopen.
Cadeautjes en cadeaubonnen
kunnen bij de receptie door
Marieke worden gemaakt en/of
geschreven.
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Vergoedingen
We krijgen veel vragen van cliënten over vergoedingen
voor de pedicure behandeling.
Alleen voor mensen met diabetes mellitus en een
Simm’s klasse 1 of hoger kan er een vergoeding
rechtstreeks uit de basisverzekering komen.
Bij alle andere gevallen die voor vergoeding in
aanmerking zouden kunnen komen, zoals reumatische
aandoeningen en medisch pedicurebehandelingen, is
het afhankelijk van het aanvullende pakket dat u heeft
gekozen. Gegevens daarover kunt u vinden in uw
eigen polisvoorwaarden.
Personeel
Amy verwacht half juli haar eerste kindje. Vanaf begin
juni gaat ze op verlof.
Hind is in Amersfoort gestart met een eigen salon. We
wensen haar veel succes.
Teamuitje
Op 17 mei gaan we gezellig met zijn allen uit. Marieke
heeft een leuk programma bedacht voor de middag en
avond. Alle stagiaires
gaan ook mee. We zijn
dan met 16 personen.
Ik benieuwd hoe het
gaat worden. In een
volgende nieuwsbrief
hoort u er meer over.

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.

