Bekijk de webversie

Verhuisbericht

Residence La Salamandre
Le Bois du Bourdou
81800 Rabastens

Beste {{voornaam}} {{tussenvoegsel}} {{achternaam}},
Onze droom gaat beginnen en wel wat sneller dan verwacht.
Residence La Salamandre, Le Bois du Bourdou 81800 Rabastens in Frankrijk, zal ons nieuwe
onderkomen worden. Wij zullen naar verwachting in januari 2017 de eerste vier gastenkamers
in de verhuur hebben en medio mei 2017 de eerste appartementen. Ik hoop dan ook mijn
praktijkruimte daar op orde te hebben, zodat wij arrangementen kunnen aanbieden inclusief
behandeling.
Wij zullen u via deze nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen
Door deze ontwikkelingen ben ik genoodzaakt de praktijk rond 1 oktober te beëindigen.
Anneke Brouwer, voor een aantal mensen wel bekend, zal het bedrijf voortzetten in
samenwerking met Susan Paardekooper.
Ik wil u heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen wat u de afgelopen jaren in mij hebt
gehad en hoop u in de toekomst een keer in Frankrijk te mogen begroeten.
Tel: 06 27 27 04 94 (tijdelijk)
Zakelijke mail: info@residencelasalamandre.eu
Privé mail: info@martenmarlene.eu
Marlène van Adrichem (massagestudio de Cirkel)

Waar de deur in het Westland dicht gaat
zal hij in Frankrijk weer open gaan, dus tot ziens !!!!

Nieuws over voortzetting Massagestudio de Cirkel
Bij het naderend afscheid van Marlène (helaas, ze gaat ons ècht verlaten) stel ik mijzelf graag
aan u voor.
Mijn naam is Anneke Brouwer en ik woon in Den Haag.
Uit interesse volgde ik door de jaren heen diverse massageopleidingen en zo’n vijf jaar
geleden raakte ik 'in de ban van de voet'. Vervolgens ben ik bij Total Health Academy Breda
gestart met de 3-jarige beroepsopleiding tot VoetreflexPlus therapeut, gevolgd door de
opleiding HBO Medische Basiskennis, volgens de laatste CPION/PLATO eisen.
Bevoorrecht en vereerd voel ik me dat Marlène, die ik als mens en therapeut zeer waardeer
en respecteer, mij het vertrouwen geeft haar praktijk voort te zetten.
Vanaf 1 oktober 2016 heet ik u dan ook van harte welkom op het welbekende adres
Westlandseweg 10 te Wateringen en bied ik u graag ter kennismaking een therapeutische
wellnessmassage tegen sterk gereduceerd tarief aan.
Hartelijke groet en graag tot ziens.
Anneke Brouwer
Tel: 06 25 04 65 40
Mail: brou6606@planet.nl
In de loop van 2017 zullen naar verwachting de door mij gegeven behandelingen voor
vergoeding vanuit de aanvullende verzekering in aanmerking komen. Het bedrag van de
vergoeding en de voorwaarden zijn afhankelijk van verzekeraar en polis!

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@residencelasalamandre.eu toe aan uw adresboek.

