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Kniphoekje

 

 
Jeanet opende onlangs een eigen kapsalon op de Gronemanstraat 18 in Engelum. Een uitkomst voor alle vaste en hopelijk 
nieuwe klanten. Ze is een ruim ervaren kapster werkt al meer dan 18 jaar in het vak: voor ze in Beetgummermolen ging 
werken werkte ze 9 jaar bij een kapsalon in Leeuwarden. 

Jeanet speelde al langer met het idee om voor zichzelf te beginnen maar het kwam er gewoon niet van. Toch bleef het idee 
hangen waarop haar man Eric toen er aanpassingen aan het huis moesten worden gedaan, hij ook alvast de bijkeuken 
ombouwde tot een ruimte voor een eventuele kapsalon
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Kniphoekje

Het lot bepaalde dat de afgelopen jaar werkelijkheid werd. Jeanet kwam door een overname van de kapsalon waar ze negen 
jaar met plezier werkte thuis te zitten. 
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In deze tijd krijg je niet gemakkelijk een andere werkgever, en het idee voor zichzelf te beginnen kwam weer boven. Ze 
bereidde alles voor en uiteindelijk was er niks meer wat haar tegenhield, alleen nog het fiat van het UWV.
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Kniphoekje

Toen ze haar plannen liet zien, was het zo gepiept, en kon ze in november officieel de deuren openen van  Jeanets  ' 
kniphoekje'. 

Jeanet is van alle markten thuis, heren, dames en kinderen knipt ze met veel plezier.
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Nieuwsgierig of een afspraak maken dan kunt een telefonische afspraak maken. Ook mensen die slecht ter been zijn of 
moeilijk van huis kunnen bijvoorbeeld omdat er kleine kinderen zijn dan kunt u gerust een afspraak plannen bij u thuis. 
Jeanet werkt namelijk ook als ambulante kapper.

Al met al een gezellige en knusse kapsalon waar iedereen welkom is. Loop gewoon even achterom en je kunt het kniphoekje 
niet missen!

 

<<Terug
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