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Feesten en bijzondere momenten.
Dit is het jaar van de jubilea. In 1982 startte ik
officieel met mijn praktijk. Dat is dus alweer 35
jaar geleden. Wat begon ik primitief zeg
vergeleken bij wat we nu allemaal om ons heen
hebben. Samen met een collega, die ook
zolang in het vak zit, zijn we eind juli
geïnterviewd voor ons
vakblad. Dat artikel
verschijnt in oktober.
Ons vakblad “de Podopost”
bestaat 30 jaar! Ik zie nog zo
de eerste uitgave voor me.
Een wit blad met een
contour van een gele voet
erop en drukwerk in zwarte
letters. In al die jaren zijn er toch wel heel veel
metamorfoses geweest in het blad. Er zijn meer
foto’s in gekomen en uiteraard is nu alles in
kleur. Sinds een aantal jaren is het blad ook
voorzien van een column van mijn hand. Af en
toe schrijf ik zelfs ook een artikel voor het
vakblad. De kennis en ervaring die ik inmiddels
heb, na 35 jaar, wil ik toch ook wel doorgeven.
Podopost wordt uitgegeven door Springer
media en onderdeel daarvan is Bohn Stafleu
van Loghum. Dit is een uitgeverij van vele
boeken in de medische en verzorgende
beroepen. Mijn eerste boek is daar uitgegeven
en nu in oktober verschijnt het tweede boek.
Samen met een dermatoloog, Johan Toonstra,
die vele voetenvragen krijgt toegestuurd heb ik
dat boek gemaakt. Er worden 100 casusvragen
met foto’s, door pedicures ingestuurd,
beantwoord door de dermatoloog en ik heb erbij
kunnen adviseren wat een pedicure daar nu
mee zou kunnen doen of juist niet zou moeten
doen.
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De branche organisatie ProVoet bestaat 15 jaar.
Toen ik startte in 1982 waren er heel veel organisaties.
Iedereen die een opleiding
had richtte ook een vereniging
of organisatie op voor de
geslaagde leerlingen. In de
vitrinekast in de wachtruimte
liggen zo her en der nog wat
bordjes van oude
verenigingen.

Gelukkig zijn al die verenigingen nu met elkaar
gefuseerd tot één grote organisatie van wel 15000
leden.
U ziet waarschijnlijk ook het logo veel meer in
tijdschriften en advertenties. ProVoet maakt ook
mooie reclames voor ons vak en die kunt u regelmatig
zien op televisie, of horen op de radio. Al die promotie
heeft ons vak toch wel veel meer bekendheid en
erkenning gegeven.
Maar Nederlanders blijven soms wel lastig. Net als in
de politiek ontstaan er weer zo hier en daar kleine
nieuwe verenigingen van mensen die zich niet kunnen
vinden in het beleid van ProVoet. Ik vind dat jammer
maar het is niet anders.

Het volgende wat ik wil
vertellen is nog wel geen
jubileum, maar voor ons
het mooiste feest dat er
aan komt en dat is het feit
dat “onze” Chantal op
9 september 2017 gaat
trouwen met Patrick.
We wensen hen nu alvast
een prachtige dag toe met
heerlijk mooi weer!
En uiteraard wensen we
hen een lang en heel
gelukkig huwelijk.

Voor de goede orde, we geven in verband met
de privacy het adres van Chantal niet aan
cliënten door. Indien u toch een kaartje wilt
sturen dan kunt u dat naar de praktijk sturen en
wij zorgen dat het bij het bruidspaar komt.

Dit was wel een heel lang voorwoord van mij,
maar ik denk dat dat deze keer wel even
mocht.
Fijne zomer voor u allen.
Tineke de Beer
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Nieuwe producten
Bij de receptie vind u
straks de nieuwe
herfstkleuren nagellak.
Mooie diepe kleuren
van ons vaste merk
LCN.

Plumping coat
Een nieuwe tocoat in ons
assortiment is Plumping
topcoat. Dit is een topcoat die
de nagels een mooie hoogglans geeft en de lak
heeft een duurzame krasvaste bovenlaag.

Lijfstyle 2017 Nieuwegein
In de week van 16 tot en met 23 september
vind in Nieuwegein de 3e editie plaats. Een
week vol activiteiten en events over
gezondheid. Wij doen daar deze keer ook aan
mee. Voor mensen die nog nooit bij een
pedicure zijn geweest hebben we de dinsdag
en woensdag tijd ingeruimd om een gratis
voetencheck bij ze te doen. Op de woensdag
komt tevens Dorien van Insoleplus om advies te
geven over zolen en op maat gemaakte
slippers. Iedereen is welkom, maar wel graag
vooraf een afspraak inplannen.
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KMI
Op 4 oktober is het weer verwendag bij KMI voor
vrouwen met borstkanker. Deze dag kunnen vrouwen
daar terecht en zich heerlijk laten verwennen met
bijvoorbeeld een make-up of een handmasker of
nagels lakken.
Charlotte gaat namens ons die dag zorgen voor de
handmaskers.
KMI bevindt zich op de Koekoekslaan 1 tegenover het
ziekenhuis.
Bijscholingen
Op 26 juni zijn Amanda en Chantal weer
gediplomeerde BHV ers geworden gefeliciteerd! Nu
kunnen ze in geval van nood weer EHBO verlenen of
een beginnend brandje blussen.
Op 1 juli zijn Amanda Leonora en ik naar een
workshop geweest op het gebied van wellness. Nagels
lakken, nailart, scrub etc stond op het programma.
Maar ook stond een lezing over tenen lezen op het
programma. Dit was weer erg interessant.
In het najaar op 4 oktober gaan we met zijn allen op
een namiddag naar Care
Orthopedie in Houten. We
krijgen dan een rondleiding
en informatie over hoe men
daar de orthopedische
schoenen aanmeet en maakt.
Erg leuk en leerzaam voor
ons.
Op 4 november hopen we meer informatie te krijgen
over het product HFL. We hebben daar nu al de
schimmeltest en de solutionspray van, maar ze
hebben nog veel meer en we zijn nieuwsgierig naar de
werking van al die producten

Aanbiedingen
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.
Oktober tot en met
December 2017
Behandeling: handmasker
met spa orchid handmask
tijdens de voetbehandeling
nu € 3,00 i.p.v. € 5,00.
Artikel: Podocare foam
10% korting.
Vakanties
Wij zijn in 2017 gesloten op:
7 t/m 9 augustus ivm vakanties.
14 t/m 16 augustus ivm vakanties.
13 september ivm bijscholing.
27 december tot en met 1 januari.
Zijn we telefonisch niet bereikbaar, afspraken
boeken via internet kan uiteraard wel altijd.
www.voetenbeer.nl

