ADVERTORIAL

Medisch Pedicure Kitty Brouwers
Kitty Brouwers speelt
met het aanbieden van
deelbehandelingen in op
de recessie.
Na een studie van één jaar en een
specialistische opleiding van twee
jaar tot medisch pedicure, is Kitty
als ambulant pedicure aan het
werk gegaan. In mei 2010 heeft ze
haar knusse pedicuresalon aan huis
geopend. Kitty is aangesloten bij
ProVoet. Zodoende zijn haar cliënten verzekerd van een behandeling door een erkende en een goed
opgeleide medisch pedicure.
Recessie

Ook bij de vaste klantenkring die
Kitty heeft opgebouwd, merkt ze
dat de recessie toeslaat. “Mensen
letten meer op hun geld en laten
daardoor langere tijd tussen de
behandelingen zitten”. Ook bezuinigen mensen op de ‘normale’ behandelingen, zoals lekker een uitgebreide voetverzorging met een
ontspannende massage. Om hen

hierin tegemoet te komen biedt
Kwaliteit boven kwantiteit
Kitty sinds kort ook deelbehandeWant kwaliteit is ook datgene
lingen aan. Een volledige voetbewaar Kitty om geroemd wordt.
handeling kost
€ 27,- maar
tegenwoordig
kun je dus ook
een apart onderdeel eruit
kiezen voor
€ 17,-. Alleen
een likdoorn
behandelen
òf alleen maar
eelt verwijderen òf enkel
de nagels
verzorgen in
plaats van het
totale pakket.
“Ik hoop hiermee de mensen een beetje
tegemoet te
komen zonder
dat ik in hoef
te leveren op
mijn kwaliteit.” Kitty Brouwers
Foto: Aat Rietdijk

Met name ontvangt ze vaak
complimenten dat ze echt de tijd
neemt voor de behandelingen
en daarbij heel precies te werk
gaat. Door het plannen van ruime
tijden tussen de verschillende
behandelingen kan ze op haar

Bibliotheek opent
servicepunt
Bibliotheek A tot Z is
een stap verder met de
reorganisatie.
De bibliotheek gaat
per 1 januari 2013 een
ruimte huren in winkelcentrum Sterrenburg.
Een ruimte van ca. 60
m2 op de eerste verdieping. Naar verwachting start begin
februari 2013 het nieuwe servicepunt en gaat de huidige vestiging
aan het Dalmeyerplein dicht.
Service

De bibliotheek wil graag ‘de bibliotheek op school’ introduceren
op de basisscholen in de wijk. De
komende tijd gaat men in gesprek
om het arrangement aan te bieden.
Voor leden die aan huis gebonden

zijn, blijft de bibliotheek A tot
Z de bestaande service verlenen.
Daarbij worden leden
aan een vrijwilliger
gekoppeld, die voor
hen boeken leent en
thuisbezorgt.

gemak werken en eens wat langer
doorgaan als dit nodig is. Dit
gevoel van rust en welkom zijn
merk je al zodra Kitty de voordeur opendoet. “Het leveren van
kwaliteit gaat boven kwantiteit”
aldus Kitty zelf. “Dit vind ik zelf
ook prettig werken, ik heb dit vak
tenslotte gekozen om mensen
echt te kunnen helpen bij problemen.”
Erkende kwaliteit

Je hoeft geen opleiding te volgen
om je in te schrijven als pedicure
bij de kamer van koophandel.
Kitty is aangesloten bij de
brancheorganisatie ProVoet.
Daar worden al je diploma’s en
specialisaties gecontroleerd en
geregistreerd. Door te letten op
deze registratie, kun je zeker zijn
van een goede behandeling door
een specialist. Als opgeleide pedicure dien je ook al je diploma’s
en certificaten up to date te houden door een zogenaamd puntensysteem. Dit zorgt ervoor dat
je altijd op de hoogte bent van
de nieuwste ontwikkelingen en je
je binnen een breed netwerk van
vakspecialisten bevindt.
Familie-gen

Het volgen van een opleiding
in de verzorging zit blijkbaar in
de genen. Joëlle, de dochter van

Kitty, is net gestart met haar opleiding aan De Nederlandse Kappersacademie. Daarvoor heeft zij
modellen nodig en haar moeder
wil haar daarbij helpen. Als u zich
aanmeldt als kappersmodel, krijgt
u naast een gratis knipbeurt een
volledige voetbehandeling in de
pedicuresalon cadeau. Verschillende coupes zijn in verschillende
delen van de opleiding nodig, dus
aanmelden kan altijd, via het telefoonnummer; 06 54 34 85 88.
Contactgegevens
pedicuresalon

Behandelingen zijn mogelijk van
maandag tot en met vrijdag van
08.30 uur tot 15.00 uur en op de
woensdagavond. Voor andere tijden kunt u met Kitty overleggen.
Contactgegevens:
tel. 06 17 15 37 11 en
078 614 75 95,
e-mail 3328kj83@hetnet.nl.
Adres: Driehoek 83, 3328 KJ
Dordrecht.

De Meridiaan
Openbare Basisschool voor DaltonOnderwijs

Noodzaak

Eén van de redenen
om de vestiging Sterrenburg te
sluiten is de verouderde inrichting
en de noodzaak de selfservice aan
te passen. Verder heeft het stadsdeel Oost, waar Sterrenburg deel
van uitmaakt, volgens het nieuwe
beleid maar één fysieke vestiging
nodig. De plannen om het servicepunt zo ruim mogelijk op te
zetten, zijn al in een vergevorderd
stadium en worden bekend gemaakt zodra alles rond is.

Baseer de schoolkeuze van uw kind niet alleen op afstand. Het
vervolgonderwijs en onze maatschappij is steeds meer gericht
op samenwerking, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Het
Daltononderwijs op basisschool De Meridiaan sluit hier prima
op aan.

Naadloos
aansluitend
vervolgonderwijs

- Eén doorgaande lijn van 4-18 jaar met oa Stedelijk Dalton Lyceum.
- Tijdens Daltontaken heeft de leerkracht tijd voor hulp aan leerlingen voor
extra instructie en meer uitdagende taken en opdrachten.
- Professionele overblijf en voor- en naschoolse activiteiten zijn mogelijk
van 7.00-18.00 uur (ook in de vakantie).
- Optimaal presteren binnen de mogelijkheden van uw kind is belangrijk.
Meer informatie? Maak een afspraak met de directeur,
Jeroen Sterk, telefoon 078 - 617 95 47

Kinkelenburg 18-19 3328 AE Dordrecht 078 - 617 95 47
info@demeridiaan.nl www.demeridiaan.nl
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voor mens en dier

Healing
en
Reading
Margot Sluijters-van Dijk

www.goudiep.nl
De Sterrenburger



