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De laatste Nieuwsbrief van Tineke
Hier is dan mijn laatste nieuwsbrief die u
onder ogen krijgt.
Het klinkt wel erg raar nog in mijn oren
maar het is goed zo. Afgelopen week
hebben we geconstateerd dat ik in totaal
50 jaar gewerkt heb. En dat is nu echt
genoeg geweest.
Ik heb mijn bedrijf kunnen overdragen aan
een zeer gedreven persoon, Ilse Hijnen.
Ilse is podotherapeut en heeft een praktijk
in Culemborg en Vianen.
Ze heeft meerdere mensen in dienst.
Maar mijn praktijk blijft een
voetverzorgingspraktijk. De
podotherapiepraktijk heet Gaan&Staan
podotherapie BV en de pedicure praktijk
heet Gaan&Staan pedicure BV. De naam
Voetverzorging Tineke de Beer blijft..
U kunt dus gewoon blijven komen voor uw
pedicurebehandeling. Alle medewerkers
blijven ook gewoon in dienst.
Voor U prettig denken wij
en voor ons ook prettig.
Graag wil ik u danken
voor uw jarenlange
klandizie. Als ik u nu niet
meer zie kom ik u
wellicht tegen op 4 januari aanstaande en
anders ongetwijfeld ergens in Nieuwegein.
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Ik wens iedereen alle goeds toe en nog vele fijne
behandelingen in de praktijk.
Tineke de Beer

Open huis
Ilse en ik houden een open huis op 4 januari
2020 van 14.00 uur tot 17.00 uur.
U kunt dan kennismaken met Ilse en afscheid
nemen van mij, als u dat wenst.

Nieuwe Logo

Hierboven ziet u het logo van Gaan&Staan BV.
U zult dat langzamerhand meer en meer gaan
tegenkomen.
Onderstaand een introductie van wat Ilse met
de praktijk wil gaan ondernemen.
Vanaf 1 januari 2020 wordt Tineke de Beer
voetverzorging overgenomen door Ilse Hijnen,
Podotherapeut, en uitgebreid met Gaan & Staan
Podotherapie. De vertrouwde voetverzorging
wordt uitgebreid tot excellente behandeling van
voetklachten.

Brede zorg voor voeten
De vertrouwde zorg en behandeling van
voetklachten worden versterkt tot een
volwaardig en modern servicepunt van
voetbehandelingen.
Pedicures verzorgen voeten en kunnen
voetklachten in een vroeg stadium
signaleren. De medewerkers zijn
gediplomeerd, pedicure + of medisch
pedicure en opgeleid voor behandeling
van voeten van cliënten met diabetes en
reumatische en andere risicovolle
aandoeningen.
De podotherapeut is specialist in het
onderzoeken en behandelen van voet
gerelateerde aandoeningen. Door een
voettype- en houdingsonderzoek kan goed
ingeschat worden of een afwijkende
voetstand de oorzaak kan zijn van die
vervelende pijnklachten in het lichaam.
Behandeling van pijnklachten gebeurt
veelal door het aanmeten van een paar
individuele therapeutische zolen die de
voetstand en looppatroon kunnen
corrigeren. Deze behandeling kan
aangevuld worden met oefeningen, een
schoenadvies of een combinatie met
bijvoorbeeld fysiotherapie.
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Eigenaar Ilse Hijnen over Gaan en Staan
in Nieuwegein
“De uitbreiding past uitstekend in mijn
ambitie om mensen met voetklachten snel
en goed op weg te helpen. Nieuwsgierig
als ik ben hou ik er van te weten wat er
speelt in mijn vakgebied. Het gebruik van
de nieuwste technieken, samen met mijn
creatieve ideeën zorgt ervoor dat voor mij
alleen de beste oplossing telt.
Samenwerken met artsen, therapeuten,
pedicures, orthopedisch schoenmakers,
verzekeraars, leveranciers is echt
belangrijk om voor u korte lijnen te kunnen
creëren. Ik leer van de gedeelde kennis
zodat ik die kan toepassen, u mag hierdoor
van mij de beste behandeling en het beste
resultaat verwachten. U bent van harte
welkom.“

Aanbiedingen

Sluitingsdagen

December t/m januari
Artikelen:
Akileine 24 uurs creme nu
20% korting!

Onze Kerstsluiting is dit jaar van
24 december t/m 1 januari.

Stagiaires
Lisanne doet in februari het laatste examen voor de
opleiding medisch pedicure. De theorie voor diabetes
en reuma heeft ze inmiddels behaald met een 9 voor
de toetsen. Heel knap hoor!
Faith is als stagiaire via Rijn IJssel college in Arnhem.
Zij volgt daar 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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