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Voorjaar
Wat heerlijk toch weer als we richting het voorjaar
gaan. Bomen lopen uit, de bollen komen weer op
en… de zon
wordt weer
warmer.
Alhoewel op het
moment dat ik
dit schrijf wordt
er
gewaarschuwd
voor een storm.

Maar toch de lente komt eraan en vaak is dat
aanleiding voor veel mensen om de voeten weer
eens te laten verzorgen. Uiteraard hebben de
meesten van onze cliënten vaste afspraken om de
6,7 of 8 weken.
Maar in het voorjaar is er vaak een toestroom van
cliënten die incidenteel komen. Op zich is dat geen
probleem, maar ik wil de vaste cliënten er nu al op
wijzen dat ze bijtijds hun afspraak plannen, want
vol is echt vol.
Ik wens u een heerlijk voorjaar toe.
Tineke de Beer
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Adoptie
U zult wel denken wat doet dit woord in de nieuwsbrief
van de pedicure!
Vorig jaar hebben we, Amanda, Chantal en Tineke, het
diploma Medisch Pedicure Sport behaald.
Om nu ook wat meer bekendheid te krijgen bij sporters
zijn we begonnen met wat meer reclame te maken. Zo
is er een filmpje van ons te zien in de sportschool
Gold’s Gym. Al jaren adverteren we op de site van de
Petanque vereninging in Nieuwegein.
Onze laatste stap is het adopteren
van een hole geweest bij Golfclub
Galecop.
Hole 10 die zich het dichste bij het
clubhuis bevindt is nu door ons
geadopteerd.
Per 15 februari 2017 is ons bordje bij de afslagplaats
aangebracht.

Personeel
Amy en Marieke
Beiden zijn nu niet meer in dienst jammer, maar zij
gaan verder met hun carriere’s.
Deniece
Sinds eind januari is Deniece als receptioniste bij ons
werkzaam. Tot half februari heeft Marieke haar
ingewerkt. Ze is snel met leren en weet inmiddels al
heel veel. Maar het zal best nog eens gebeuren dat
ze wat na moet vragen. We vragen dus enig geduld
van u. Ook wensen we Deniece veel plezier in haar
werk bij ons.
Bijscholing
Op 3 april gaan
we weer met zijn
allen naar school
terug voor 1 dag.
Zelfs Deniece
gaat mee voor
deze scholing. Die dag zijn we dan ook gesloten.
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Werktijden
Vanaf augustus gaan we niet meer open op de
dinsdagavond. Chantal gaat een dag minder
werken en is dan niet meer beschikbaar. Wel zijn
we op de dinsdag tot 18.00 uur open en beginnen
we op de donderdag om 8.00 uur. De
aanwezigheid van de medewerkers is dan als
volgt:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

Amanda, Charlotte en Deniece.
Amanda, Charlotte en Deniece.
Amanda en Charlotte.
Amanda, Chantal en Deniece.
Chantal, Leonora en Deniece.

Tineke zelf is op wisselende tijden aanwezig. Zij
houdt zich bezig met
beleidszaken van de
branche en van het
kwaliteitsregister.
Verder is ze weer
bezig met een boek
schrijven. Dit gebeurt
samen met twee dermatologen en gaat over
vraagstukken die pedicures stellen aan deze
dermatologen. In oktober moet het helemaal klaar
zijn.
Maar heeft u haar nodig voor een of ander dan
kunt u bij Deniece altijd vragen of ze er is en of ze
eventueel u zou kunnen bellen. Dat is echt geen
probleem.
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Aanbiedingen
April tot en met Juni 2017
Behandeling: gellak aanbrengen nu
voor € 22,00 i.pv. € 27,00.
We hebben nu ook een nieuw merk
sopolish geheten. Deze is
makkelijker te verwijderen door de
sheet die eronder zit. Die sheet
wordt alleen op de grote teennagel
geplaatst.

Vakanties
We proberen keurig om beurten op vakantie te gaan
zodat u kan blijven komen voor uw
pedicurebehandeling.
Maar in augustus zijn
er echt minder
medewerkers, dus wilt
u dan een afspraak
dan raad ik u aan om
deze nu al vast te
leggen.

Artikel: op de rode lijn van Akileïne krijgt u deze
maanden 15% korting. De rode lijn bevat verkoelende
gel en crème.
Juli tot en met September 2017
Behandeling: deze periode kunt u weer met korting
genieten van een voetmassage nu voor € 10,00 i.p.v.
€ 15,00. Wel van te voren een afspraak hiervoor
maken.

Artikel: nagellak van
LCN 2e flesje 50%
korting.

Wij zijn in 2017 ook gesloten op:
3 april i.v.m. bijscholing
17 april Pasen
27 april Koningsdag
5 juni Pinksteren
27 december tot en met 1 januari.
Zijn we niet bereikbaar, afspraken boeken
via internet kan uiteraard wel altijd.

