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Wat een hectische tijd
De meeste cliënten hebben het inmiddels wel
gemerkt en vernomen. We hebben de
afgelopen tijd bijzonder veel wisselingen gehad
in het personeelsbestand. Dat is niet leuk voor
u maar ook niet voor ons. Het is zelfs zo
geweest dat ik zelf weer
dagen behandelingen moest
doen.
Maar op 25 juni werd mij een
halt toegeroepen: Ik kreeg
een hartinfarct. Gelukkig
mag je tegenwoordig weer
snel naar huis maar je
lichaam heeft toch een flinke tik gehad. Ik was
net weer aardig aan het opknappen van de
twee heupoperaties, maar ja. Het is niet anders.
Bij ons thuis was het helemaal hectisch mijn
echtgenoot kreeg eerst een longembolie en
werd naar het ziekenhuis gebracht. De dag dat
ik hem op mocht halen kreeg ik ’s avonds dat
hartinfarct. Dus hij thuis en ik naar het
ziekenhuis. Erg vervelend allemaal en je gelooft
het zelf eerst niet. Het was net een horrorfilm.
Onze kinderen zijn voor ons een geweldige
steun geweest, maar ja pedicuren kunnen ze
niet dus op de praktijk moesten wederom
cliënten gebeld worden en verschoven worden.
Helaas begreep niet iedereen het, maar meer
dan excuses aanbieden kan ik niet. Dus bij
deze nogmaals sorry voor alle gedoe met
afspraken. We hopen het nu weer aardig op de
rit te hebben.
En de geruchten over dat we failliet zouden zijn
moet u ook niet geloven, want dat is gelukkig
niet waar!
Ik wens u een fijne zomer toe.
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Wandelwol
Tijdens de vierdaagse van Nijmegen blijkt de
wandelwol veel gebruikt te zijn. We hebben op
facebook de leukste foto’s langs zien komen. Niet
allemaal even scherp, maar wel heel duideleijk dat het
veel gebruikt wordt en ook helpt bij voetproblemen.
Een zakje wandelwol van 10 gram kost € 6.95.

Aanbiedingen
September t/m Oktober
Artikelen:
HFL solutionspray in
combinatie met de dadi oil
20% korting

November t/m December
Artikelen:
Podocare creme tegen kloven 20 % korting

Oktober tot en met December
Behandeling:
Paraffinebad voor de handen € 2,50.
Deze behandeling kunt u voor of na uw
voetbehandeling laten door de dames van de
receptie. U moet daar wel 15 minuten extra tijd
aan besteden. Dus of 15 minuten eerder
komen of 15 minuten langer blijven.
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Personeel
Kaylee is per 31 mei per direct gestopt. Haar
eigen salon en hier werken werd haar te veel.
Amanda wil vanaf september nog maar twee
dagen werken. De maandag en de woensdag.
Hillary blijft voor ons naar onze ambulante
clienten toe gaan.

Emma is pedicure en komt in september in ieder geval
de woensdag en de donderdagmiddag stage lopen.
Daarna gaan we bespreken wat voor haar en ons
mogelijk is.

Kennismaken met onze medewerkers

Vakantie
De koffers van sommige medewerkers zijn al
gepakt. Anderen zijn ze alweer aan het
uitpakken. Maar omdat in bepaalde periodes
een aantal medewerkers tegelijk weg zijn
moeten we, helaas af en toe wat dagen dicht.

We hadden bedacht dat het wellicht leuk zou zijn voor
u dat de medewerkers zich aan u voorstellen. De
eerste is Anita.
Als u nog met
vakantie gaat
wensen we u een
geweldige tijd en
zien u graag terug
bij uw volgende
afspraak.

Leonora werkt behalve op de vrijdag ook nog
steeds af en toe op de donderdag.
Lisanne is geslaagd en werkt per 1 juni twee
dagen bij ons.
Faith werkt ook per 1 juni twee dagen bij ons .
Zij is ook bijna klaar met de opleiding.
Michelle
Per half september komt Michelle bij ons
werken voor twee dagen per week. Ze is
medisch pedicure en wij zijn heel blij dat ze ons
team komt versterken.
Stagiaires
Lisanne blijft ook als stagiaire via Amice
opleidingscentrum in Barneveld. Ze volgt vanaf
september namelijk de MBO opleiding medisch
pedicure.
Faith blijft ook als stagiaire via Rijn IJssel
college in Arnhem. Zij volgt daar straks ook de
MBO opleiding medisch pedicure.
Jolanda loopt een dag per week stage voor de
opleiding pedicure. 7 maart jl is haar opleiding
gestart.
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Ik ben Anita en werk sinds een jaar met veel plezier
achter de receptie bij Tineke de Beer.
Ik ben 55 jaar oud alweer 34 getrouwd en heb drie
kinderen een zoon en twee dochters.
Mijn hobby’s zijn zwemmen, handbal en wandelen met
Bikkeltje de hond.
Ik vind het erg gezellig om bij Tineke te werken en
hoop dit werk nog lang te mogen blijven doen.
Wij hebben op dit moment een heel erg leuk team van
pedicures en natuurlijk is het ook gezellig met Miriam
die receptioniste is op de dagen dat ik niet werk en
natuurlijk met Tineke zelf. Graag wil ik de pen nu
doorgeven voor de volgende keer aan Miriam.
Ik hoop u heel snel weer te zien.

Sluitingsdagen
Wij zijn in 2019 zeker gesloten op:
13 augustus
20 augustus
26, 27, 28 en 30 augustus
2 september ivm vakantie
24 december t/m 1 januari ivm Kerst en Oud
en Nieuw

