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Nieuwjaar
Namens alle medewerkers van Voetverzorging
Tineke de Beer een heel goed en gezond 2017
gewenst. Hopelijk is er dit jaar wat meer
verdraagzaamheid in de wereld mogelijk.
Serious Request was in ieder geval weer een
succesvolle actie voor alle kinderen wereldwijd met
longontsteking. Zo zie je maar dat Nederlanders
dan toch weer heel saamhorig en gul gevend zijn.
Een prachtig initiatief ook van dat doodzieke
jongetje Tijn, die met zijn actie twee miljoen
ophaalde voor Serious Request. Opeens liepen er
heel veel mensen met gelakte nagels rond om te
laten zien dat ze Tijn ook steunden. Van Marco
Borsato tot zelfs Geert Wilders hadden hun nagels
laten lakken, super! En uiteraard hadden deze
mensen ook een bijdrage gestort. Deze manier van
denken zouden we, wereldwijd, het hele jaar
moeten vasthouden, dat zou toch een mooie
wereld zijn!
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Vakanties
Wij zijn in 2017 gesloten op:
27 februari.
3 april
17 april Pasen
27 april Koningsdag
5 juni Pinksteren
27 december tot en met 1 januari.
Afspraken boeken via internet kan uiteraard wel
altijd.
Diabetische voetzorg 2017
Vanuit de podotherapie hebben we zojuist berichten
ontvangen over de vergoedingen voor mensen met
een zorgprofiel 2 of hoger.
De bijbetaling voor persoonlijke verzorging is bij alle
behandelingen iets verhoogd. Op de prijslijst op de
balie vindt u de juiste bedragen.
Met alle podotherapeuten zijn weer overeenkomsten
afgesloten voor de diabetische voetzorg.
Houdt u zelf wel in de gaten wanneer u weer naar de
podotherapeut moet voor een controle?
Goede voetzorg is uiterst belangrijk voor u!

Maar het eerste feest dat er is, is Carnaval. Daarom
zijn we 27 Februari 1 dagje dicht. Niet omdat we
Carnaval gaan vieren, maar Chantal is op vakantie
die week. Marieke en Amy werken hier dan niet
meer, Amanda wil graag vrij voor haar schaapjes en
ikzelf ben ook een lang weekend weg. Om nu
Charlotte overal alleen voor te laten opdraaien leek
ons niet zo aardig,
dus vandaar dat we
dan dicht zijn.
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Personeel
Ons etentje op 9 december was supergezellig. De
foto spreekt boekdelen. Nogmaals dank u wel
hiervoor!

Amy
Amy heeft besloten om te stoppen met werken bij ons.
Per 15-2-2017 loopt de overeenkomst af, maar ze
komt voor die tijd ook niet meer werken. Ze neemt alle
vakantie op die ze nog had. Ook zet ze haar salon
thuis niet meer voort. Jammer, maar wel een
verstandige begrijpelijke keuze. We wensen haar en
haar gezin alle geluk voor de toekomst.
Marieke
Ook Marieke heeft besloten om te stoppen met werken
in onze praktijk. Ze kan een baan krijgen in haar eerste
passie: de kinderopvang. Daar heeft ze toch
uiteindelijk haar MBO-diploma voor behaald en daar
wil ze graag naar terug. U kunt haar nog spreken tot
10 februari, dan is ze haar laatste dag hier. We
wensen haar, met zijn allen, veel succes en we zullen
haar heel erg gaan missen.

Bijscholing
Op 4 januari ’s morgens hebben
we bijscholing. En ook op 3 april
gaan we weer met zijn allen naar
school terug voor 1 dag.
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Aanbiedingen
Januari tot en met Maart 2017
Behandeling: Deze maanden kunt u een “proef”
gelaatsbehandeling boeken voor maar € 29,00.
De behandeling duurt 30 minuten en dan wordt uw
huid gereinigd. U kunt vervolgens kiezen uit een
korte massage of een dieptereiniging. Verder krijgt u
een masker en wordt er een dagcrème aangebracht.
Artikel: Om uw proef gelaatsbehandeling af te maken
kunt u deze maanden de producten van het merk
Monteil, die ook in de salon gebruikt worden,
aanschaffen met
15% korting.

April tot en met Juni 2017
Behandeling: gellak aanbrengen nu voor € 22,00
i.pv. € 27,00.
Artikel: op de rode lijn van Akileïne krijgt u deze
maanden 15% korting. De rode lijn bevat
verkoelende gel en crème.

