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April doet wat hij wil…
Het is al weer halverwege april 2016 als ik dit
stukje schrijf. Jammer dat we nog niet zo veel
mooie dagen hebben gehad, maar wie weet komen
ze nog in april. En anders komen ze vast wel in
mei.

Er staan ons allemaal leuke en spannende dingen
te wachten de komende maanden. Uiteraard het
personeelsuitje eind april, eind mei de week van de
pedicure en dan half juni ons examen voor
sportpedicure. De vakanties komen er aan en
hopelijk dus ook het mooie weer.
Bij dat mooie weer passen natuurlijk open
schoenen of slippers en wat is er dan mooier als de
voeten mooi glad zijn en de nagels een gezellig
kleurtje hebben. U kunt dat allemaal door ons laten
verzorgen de nagellak en het lakken is de
maanden april en mei in de aanbieding.
Ik wens u fijne maanden toe.
Tineke de Beer
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Computer programma
Vanaf 21 maart werken we met een vernieuwing van
ons computerprogramma. Helaas gaat dat met nogal
wat problemen gepaard. Niet alles is overgezet zoals
wij dat verwacht hadden. We komen bijna dagelijks
nog onvolkomendheden tegen, die we dan weer
melden bij de leverancier. Een van de problemen is dat
de zorgverzekering en het bijbehorende nummer niet
zijn overgenomen. Voorheen stond dat altijd direct op
uw factuur geprint maar nu is dat dus weg. Dit is
uiteraard alleen belangrijk als uw rekening voor
vergoeding door u naar de verzekering wordt
opgestuurd. Dus voordat u de rekening indient, let
even goed op of alles er wel op staat. Wilt u dat deze
gegevens weer op de factuur komen neem dan uw
zorgpas
mee zodat
wij die
gegevens
weer in uw
kaart in de
computer
kunnen
zetten.
Ook het
afspreken en afrekenen kan soms fout gaan omdat de
computer dan opeens een “timeout” heeft. We moeten
dan het systeem weer opnieuw opstarten en dat kan
even duren. Maar er wordt aan gewerkt.
Onze excuses voor de overlast.

Week van de pedicure, 23 mei tot 28 mei.
Dit jaar staat deze week
in het teken van de
Wellness. Dat klinkt erg
mooi, maar wat houdt
dat dan in. Uw voeten
brengen u in uw leven
bijna drie keer de wereld
rond. En eigenlijk wordt
er door veel mensen
maar weinig aan
verzorging van de
voeten gedaan, jammer
genoeg. ProVoet start nu in de week van de pedicure
de campagne : “Bedank uw voeten”. De bedoeling is
dat mensen na gaan denken over wat de voeten
allemaal voor u doen en dat ze wat meer aandacht
gaan besteden aan de verzorging en het verwennen
van de voeten. Een normale voetbehandeling is voor
veel mensen al een verwennerij, maar de Wellness
doet er nog een schepje bovenop. Zo is een scrub of
peeling een heerlijke aanvulling. Ook een
uitgebreidere voetmassage is heel erg fijn om eens
te laten doen. Dit jaar gaan we onze aanbiedingen
dan ook in deze sector van onze behandelingen
doen.
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Open dag 9 maart
Samen met KMI en Insole Plus hadden we een
open dag georganiseerd voor een beenanalyse,
voetonderzoek en adviezen over zolen. Dit bleek
een geweldig groot succes te zijn. De dag was
binnen korte tijd volgeboekt. Vooral ook wat betreft
de zolen was het heel fijn dat Dorien, eigenaar van
InsolePlus, zelf aanwezig was. Daarom hebben we
besloten dat Dorien een maal per kwartaal
hierheen komt en adviezen over zolen geeft en
eventueel direct zolen aanmeet.
Welke data dat zal zijn hoort u nog van ons.
Personeelsuitje
30 april hebben we ons dagje uit met zijn allen
gepland. In de volgende nieuwsbrief zullen we
verslag doen. Het progamma kan ik wel vast
bekend maken. We
gaan in Heemstede
een chocolade
workshop volgen.
Zo’n mooie schoen
zullen we dan nog
niet kunnen maken
denk ik.
Daarna gaan we
nog heerlijk eten in
een restaurant daar
dichtbij.
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Personeel
Chantal, Amanda en Tineke
zijn in februari gestart met de
opleiding Sportpedicure.
Deze opleiding kun je alleen
maar volgen met een diploma
medisch pedicure op zak.
Het is een nieuwe
specialisatie in ons vakgebied. We vinden het erg leuk
en leren weer veel nieuwe dingen, waar we sporters
met voetproblemen prima mee kunnen helpen en
adviseren.
Deze opleiding is ook de reden dat we nu een enkele
keer op vrijdag gesloten zijn in verband met deze
opleiding.
In juni hopen we allemaal ons diploma te behalen.
Daarna gaan we bij sportverenigingen in Nieuwegein
onze nieuwe kennis promoten. Wie weet ziet u dan
binnenkort onze folder liggen bij uw sportvereniging.

WIFI
U kunt gratis WIFI bij ons gebruiken.
Het netwerk is VTBR gasten. U hoeft niet in te loggen,
na sluitingstijd is het netwerk gesloten.

Aanbiedingen tot en met augustus 2016:
April 2016 t/m mei 2016
Behandeling: nagels lakken van de tenen nu € 9,00
Artikel:LCN lakken deze maanden € 5,50
Juni 2016 t/m juli 2016
Behandeling: gellak nu € 25,00
Artikel: vermoeide voetencreme nu € 8,50
Juli 2016 t/m augustus 2016
Behandeling: voetmassage nu € 10,00
Artikel: LCN handcreme nu gratis figuurvijl erbij
Vakanties:
Wij zijn ook in 2016
tussen Kerst en Nieuwjaar
gesloten. De rest van het
jaar zijn we om beurten op
vakantie.

In het voorjaar kunnen wij op vrijdag gesloten
zijn in verband met bijscholingen.

