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Lieve jij,

Ruim een jaar geleden kwam er een mooie kans voorbij, voor mij om me volledig op mijn massage-
prak�jk Intensie te kunnen richten! Vol goede moed liet ik me op 6 januari 2020 inschrijven bij de
KvK... om vervolgens op 16 maart alweer dicht te moeten voor 2 maanden. Nieuwe website, mooie
cadeaubonnen, corona-protocol, het was allemaal in place... maar het mocht niet baten. Ondanks alle
huidhonger nam mijn klantenbestand niet toe, en mocht de prak�jk op 15 december zelfs weer voor
bijna 3 maanden dicht.

Er kwam een mooie kans voorbij, maar hij is me ontnomen door corona. De �ming had gewoon niet
slechter gekund.
Ik baal hier als een stekker van, maar ik heb nu toch moeten besluiten terug te schakelen.
Daarom is vanaf nu in principe de prak�jk weer alleen 's avonds (*avondklok) en op woensdag open,
en ga ik vanaf volgende week terugbeginnen als so�ware-engineer voor 32u naast mijn massages.

Voor mij voelt het, nu ik dit zo opschrijf, als een droom, die afgelopen is. "Ik ben masseur!" heb ik het
afgelopen jaar mogen zeggen, en dat voelde zo goed! En ja, ik weet, dat ik nog steeds masseur ben in
hart en nieren, en ik ben er nog steeds voor jullie... Maar de focus zal niet meer op Intensie zi�en, en
dat doet me nu even pijn.

Ik ben dankbaar voor jullie steun!
Hopelijk zie ik jullie snel weer terug, in mijn prak�jk of elders!

Warme groet,
Steven
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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.

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

--

Intensie - Massages met volle
aandacht

Tourslaan 37e, 5627 KW, Eindhoven
06-23079099

www: intensie.nl
�: @intensie
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