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Yvonne is gestopt met haar werkzaamheden voor de Stichting en de webshop
Een nieuwe penningmeester
De nieuwe webshop
ASWS congres Ingroeiende nagels in Tiel 14 mei 2022
Het Podologisch congres in Wroclaw Polen 28 mei 2022
Open dag bij Intefoot Leerdam op 21-05-2022

Heb je problemen met inloggen in de ledenomgeving van de website? Neem dan even contact met ons
op via info@stichtingarkadanederland.nl 

Cindy Oosterkamp
Stichting Arkada Nederland

Wisseling van de wacht

Zoals jullie misschien op Facebook hebben gelezen is Yvonne Boertjes gestopt
met haar werkzaamheden voor de Stichting. 
Wij hebben een aantal jaren heel prettig samengewerkt en hebben veel respect
voor elkaar. Toch werd het de afgelopen periode duidelijk dat wij een
verschillende visie op het leven hebben en dat zorgde ervoor dat het moeilijk
werd samen te blijven werken. Daarom heb ik het lastige besluit genomen
alleen verder te gaan. 

Als gevolg van onze "scheiding" heeft Yvonne nog een besluit genomen en dat
is dat ze ook stopt met haar webshop voor Arkada producten. Ze slaat zakelijk
gezien een andere weg in, waar zij zich beter bij voelt.  De afgelopen weken
heeft ze uitverkoop gehouden en de arkada-webshop gaat nu echt  dicht. 

Yvonne's taak als bestuurslid en penningmeester is overgenomen door mijn
echtgenoot Roy Oosterkamp, die velen van jullie op de beurs hebben ontmoet. 

Ik wil Yvonne graag bedanken voor haar vriendschap  en haar steun de
afgelopen jaren en ondanks deze zakelijke beslissing hebben wij nog steeds
respect voor elkaar en de weg die wij beiden kiezen en blijft ze een fijne collega
voor mij. 

Samen met mijn man en natuurlijk jullie allemaal, blijf ik me inzetten voor jullie,
voor de Stichting en voor de technieken, zodat we een sterk netwerk zijn en
blijven.

Groetjes Cindy

Opening LOVE4FEET! 

Omdat er natuurlijk wel Arkada en Unibrace producten verkocht moeten
worden, hebben mijn gezin en ik besloten de webshop voort te zetten. We

pakken dat iets groter aan en het is nu een echte groothandel voor
professionals en webshop voor consumenten. Uiteraard kunnen zij alleen
bepaalde producten zien en inkopen tegen consumenten adviesprijzen.

Onze nieuwe webshop heet Love4Feet! Je kunt je account aanmaken op de
website www.love4feet.nl  of via de knop hieronder het artikel. 

Als je de bevestiging in je mail hebt geactiveerd, kun je als tweede stap via het
contact formulier een aanvraag doen om je account om te zetten naar een
zakelijk account. Pas dan zie je de inkoop prijzen exclusief BTW. Deze twee
stappen zijn nodig om zo goed mogelijk te garanderen dat particulieren niet
kunnen inkopen tegen handelsprijs.

Onder Love4Feet vallen vanaf nu ook de cursussen en workshops.
Die kun je ook via de webshop boeken. De naam PObyC komt te vervallen. er
is een nieuwe cursusagenda met een nieuwe leslocatie in Leerdam en
Deventer.

De shop is inmiddels gevuld en het assortiment wordt gaandeweg verder
uitgebreid. We hebben onderzoek gedaan naar mooie composiet en zijn nu
verschillende modellen UV-lampen aan het testen. We willen je graag wat
keuze bieden, maar wel van een super kwaliteit. We bieden
veiligheidsinformatiebladen voor producten waar dat nodig is, die je kunt
downloaden. Van andere producten hebben we leuke reclame posters gemaakt
die je kunt downloaden en gebruiken in je praktijk. Je vind deze zaken als PDF
bij het betreffende product.

Volg ons op social media en blijf op de hoogte!

Love4feet
en de groep "Arkada en UniBrace Cursussen", waar je zelf dingen kunt vragen
of delen

Love4Feet.nl

Love4Feet

ASWS SEMINAR INGROEIENDE NAGEL 2.0

Op zaterdag 14 mei aanstaande, zal in het Van der Valk hotel in Tiel, het ASWS
seminar ingroeiende nagels plaatsvinden. De dag staat volledig in het teken
van deze problematiek. Op het programma staan lezingen van diverse
specialisten op dit gebied. Besproken worden de verschillen tussen een
incarnaties en een pseudo incarnatie, de endogene en exogene oorzaken van
ingroeiende nagels. De conservatieve behandelmogelijkheden die de pedicure
en medisch pedicure kunnen toepassen, het werken met anti  materialen voor
de ingroeiende nagel én als show stopper een lezing over de Arkada methode
en het UniBrace systeem! 
 

Er zijn nog kaarten beschikbaar. Komen jullie ook?
 

PODOLOGIE CONGRES IN POLEN!

Nog meer leuk nieuws. Op zaterdag 28 mei aanstaande wordt in Wrocław in
Polen, voor het eerst weer het Podologisch congres georganiseerd. Een hele
dag vol interessante lezingen van specialisten uit heel Europa, ook weer met
de focus op ingroeiende nagels en natuurlijk de producten en
behandelmethodes van Aarkada en Podoland.

Ook op dit congres zal Cindy spreken, een hele uitdaging, zo in het buitenland
en in het Engels, maar wel erg leuk! Deze lezing zal gaan over hoe we in
Nederland de technieken op een goede manier op de kaart gekregen, dus ook
over de Stichting en ons mooie netwerk. Dit maakt ons trots, want zelfs in het
buitenland is opgemerkt hoe sterk we hiermee zijn komen te staan in onze
branche.

Hetty Dijkstra zal aanwezig zijn met haar TopTwin en een paar collega's
ondernemen ook de reis naar Polen.

Je kunt het congres live online bijwonen. Je kunt een toegangscode
 kopen voor € 50,-, er is dan Engelse vertaling aanwezig.

Stuur een mailtje naar info@stichtingarkadanederland.nl en we regelen het
voor je!

 

CASUSBESPREKING 
 

In iedere nieuwsbrief willen we een casus met jullie bespreken. Dat is me door alle

omstandigheden dit keer niet gelukt, maar ik maak het de volgende nieuwsbrief goed met

jullie.

Heb je zelf een mooie casus? Stuur hem in zodat we allemaal kunnen bewonderen en

leren!

 
Op zaterdag 21 mei is van 10.00 uur tot 16.00

uur weer een Interfoot Leerdam Event

Ook wij zijn aanwezig namens de Stichting en Love4Feet. We kunnen je
informeren over de te4chnieken, de cursussen en producten en we geven een
live demonstratie van de UniBrace techniek.
Het liefst geef ik ook een demonstratie van een Arkada behandeling, maar dan
heb ik een model nodig.
 

Heb jij een klant of misschien zelf wel een ingroeiende nagel,
waarvan je hoopt dat Arkada je kan helpen?

Stuur mij foto's via whatsapp 06-27468575. Misschien kan ik je op 21 mei in
Leerdam helpen!

Je ontvangt die dag ook nog eens 15% korting op alle Oil'n More producten en
10% korting op je aankopen bij Interfoot Leerdam B.V.

Zoals je van Interfoot gewend bent, staan er ook hapjes drankjes etc.
Informatie/aanmelden kan via Interfoot Leerdam B.V of via

interfootnmore@gmail.com of Asha Debi Tewari.
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