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Aan: Nieuwsbrief Intensie <nieuwsbrief@intensie.nl>

Lieve jij,

wat fijn, dat jullie weer de weg naar mijn prak�jk gevonden hebben! Goed voor jezelf zorgen is ook
aandacht geven aan je lijf, fysiek en mentaal, en daarmee openstaan om weer aangeraakt te
worden!

Allereerst dank voor jullie bijdragen aan de Doneer een Bon ac�e!
Afgelopen week hee� Daphne Engelke (De Viltbloemist) de bonnen
overhandigd aan de IC afdeling van het Catharina Ziekenhuis! Ze waren er erg
blij mee!

Natuurlijk kun je nog steeds cadeaubonnen bij mij bestellen. Al�jd leuk om
iemand te bedanken, of om je geliefde te verrassen met een fijne
ontspannings-massage! Desgewenst kan ik de bon rechtstreeks naar de ontvanger verzenden, in
een blanco envelop of met Intensie-logo. Stuur me een berichtje met je wensen, en ik ga het
regelen!

Overigens, wist je dat ik 5 jaar geleden mijn eerste (oefen-)massage gegeven heb?
En dat ik binnenkort mijn 400e massage ga geven?!
Ik kan het zelf bijna niet geloven... maar ik wil het wel gaan vieren!
Met de code 'VERRAS5x5' geef ik 25% kor�ng op elke boeking en bestelling, die je doet vóór
10-7-2020. En de 400e massage is natuurlijk gra�s! 

Mijn prak�jk is nog deze en komende week open, en dan is het �jd voor vakan�e... 4 weken lang
zal mijn tafel onder de Franse zon staan. Mits m'n mobieltje bereik hee�, kun je me gewoon
bereiken voor het maken van een afspraak!
Graag zie ik jullie een dezer dagen nog voor een fijne 'laat de vakan�e maar beginnen' massage, en
anders zien we elkaar vanaf 10 augustus weer!

Warme groet,
Steven

PS Volg jij mijn facebook-pagina al?

PPS Natuurlijk mag je deze nieuwsbrief delen met je vrienden en familie �����

Je ontvangt deze nieuwsbrief, omdat je je hiervoor aangemeld hebt.
Aan- en afmelden kan heel eenvoudig via deze pagina,
waar je ook een overzicht van vorige nieuwsbrieven kunt vinden.
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aandacht
Tourslaan 37e, 5627 KW, Eindhoven

06-23079099

www: intensie.nl
�: @intensie
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