
De Fysiotherapeute 
met een luisterend oor!

Vera Terpstra fysiotherapiepraktijk 
'Het Hart van Stiens'

 PyterJurjensstrjitte 10, 9051 BS Stiens

tel. 058 7676008

www.defysiotherapeute.nl • info@defysiotherapeute.nl
Pyter Jurjensstrjitte 10 Stiens | 06-53516067 | info@finnefleur.nl

www.finnefleur.nl

Pyter Jurjensstrjitte 10

9051BS  Stiens 06-81208806

dawn@dawntransform.nl

Ultratone lichaamsbehandeling 
(direct centimeterverlies) 

          
                     

                                     van e65,-    voor e39,- 

Pyter Jurjensstrjitte 10, Stiens
tel. 06-30158666

info@revivabodyshape.nl

www.revivabodyshape.nl

Bij inlevering van deze bon
actie is geldig t/m 1 december 2018

Consulten worden over het algemeen vergoed uit je 
aanvullende verzekering
Bel voor een afspraak: 06-28 47 32 48

✓ Begeleiding bij afvallen/voedingsadvies
✓ Behandeling van angsten en/of fobieën
✓  Behandeling van stressklachten/        

burn-out
✓ Ooracupunctuur bij diverse klachten

Aanbieding 
tijdens Herfstfair

Ooracupunctuur 
€ 10,00

In de maand 
oktober 
10% korting

Herfstfair aanbieding
 95 euro voor 2 sessies 

naar keuze
Geldig voor de eerste 
2 klanten die tijdens 

de herfstfair 
een afspraak maken.

06-41985849

Geef u op voor een GRATIS personal-trainingssessie, of samen 
met vrienden voor een GRATIS small-group-training of laat uw 
energiebehoefte GRATIS berekenen.

HERFSTFAIR ACTIES: 
•  Metamorfose i.s.m. kapsalon van Leek (avond). Van te voren opgeven bij Kapsalon 

van Leek of salon Finnefleur, hier wordt iemand uitgeloot
•  Bij het maken van een afspraak op de Herfstfair krijgt u 20% korting op een 

gezichtsbehandeling luxe (75 min.)  Van € 57,50 nu voor € 46,00.
•  Demonstratie van de biologische kruidenpeeling en oliën van Natuurkracht 

Cosmetica op de hand
•  Herfstfair-kortingen op verschillende producten 
•  Er worden ook nog kado’s en kadobonnen verloot!

Jeannette Louwenaar, schoonheidsspecialist 

WAT IS ER ZOAL TE BELEVEN
Er is een diversiteit aan stands!
Aanwezig zijn onder andere:
• Meneer & Mevrouw Hoekstra
• Amiga’s Mode
• Bella forma voor een maatje meer
• No Problem
• De Slinerij
•  Beauty By Marjan wimperextensions 

en henna wenkbrauwen

Verder is er muziek van DJ Sunset.
Ook buiten is er wat te beleven!! 

Ieder uur kunt u deelnemen aan het 
draaiend rad met meer dan 1000 euro! 
aan prijzen zoals: Nespresso apparaat, 
airfryers, krultangen, stylingsets, Rituals 
sets, diverse cadeaubonnen en nog 
veel meer! 
Lootjes kunt u kopen voor 1 euro.

METAMORFOSE 
U kunt een metamorfose winnen op 
deze dag! 
De metamorfose zal bestaan uit: 
-   een gezichtsbehandeling en avond 

make-up door FinneFleur schoon-
heidsspecialiste 

-  Knippen, verven en stylen door 
Kapsalon van Leek

-  een kledingset aangeboden door 
Amiga’s Mode 

Voorwaarde is: u kunt zich opgeven 
vóór donderdag 4 oktober as  via info@
hartvanstiens.nl of bij kapsalon van Leek 
of FinneFleur Schoonheidsspecialiste.
(vergeet niet je telefoonnummer te ver-
melden). Uit de aanmeldingen wordt op 
vrijdagochtend de gelukkige winnaar 
getrokken. De winnaar krijgt bericht 
hoe laat u waar moet zijn.

Waar? Hart van Stiens 
Wanneer? Vrijdag 5 oktober 
Hoe laat?  Van 16.00 uur tot 21.00 uur

PROGRAMMA 
16.00 uur ontvangst met glaasje 
 bubbels
16.15 uur draaiend rad
16.45 uur draaiend rad
17.00 uur 1e modeshow 
17.45 uur draaiend rad
19.00 uur  bekendmaking metamor-

fose met voor en na foto’s!
19.30 uur draaiend rad
20.00 uur 2e modeshow 
20.30 uur draaiend rad
21.00 uur afsluiting herfstfair.

Wij rekenen 1 euro per consumptie 

Op vrijdag 5 oktober organiseert 'Hart van Stiens' een Herfstfair. Op deze fair, waarvan de 

toegang GRATIS is, wordt u ontvangen met een glaasje bubbels. U kunt op deze dag 

vrijblijvend kennis maken met de ondernemers van 'Hart van Stiens' en tevens bij iedereen een 

kijkje binnen nemen.  Alle ondernemers van 'Hart van Stiens' hebben deze dag een speciale actie

TOEGANG IS GRATIS!

Herfstfair 
Pyter Jurjensstrjitte 10, Stiens
info@hartvanstiens.nl • www.hartvanstiens.nl

Pyter Jurjensstrjitte 10, Stiens
info@hartvanstiens.nl • www.hartvanstiens.nl

vrijdag 5 oktober 16.00 tot 21.00 uur

Bij een abonnement van 

minimaal 3 maanden 

betaalt u GEEN inschrijf-

kosten en ontvangt u 

een Ritualspakket*.

     

      *Vraag naar de voorwaarden


