Nuenen, 21 april 2020

Corona dag 10937.
Ok niet echt maar zo voelt het dus wel.. Waarschijnlijk voor jullie, als jullie weer eens in de
spiegel kijken. En voor ons, omdat onze handen jeuken om weer aan de slag te gaan! We
missen ons vak, en we missen jullie!
Zoals ons net in de persconferentie werd verteld, mogen wij tot 20 mei ons vak niet
uitoefenen, dat betekent dat wij jullie dus niet kunnen verven, en niet kunnen knippen.
Maar dat betekent niet dat we niets voor jullie kunnen doen!
Of het hier nou gaat om jullie uitgroei, te lange lokken, gespleten punten, of coupes waar
volume meer in te krijgen is.. BEL ONS! In situaties als deze kunnen jullie meer dan ooit
vertrouwen op onze creativiteit!! Waar jullie met je handen in het haar zitten, zoeken wij
naar mogelijkheden..
Wij proberen dit avontuur zo creatief mogelijk, en met een positieve instelling door te
komen. Onze vraag aan jullie is om dit op dezelfde manier met ons te beleven. Heb
geduld, we hebben er alle vertrouwen in dat ook dit eindig is. En als het zover is, zullen wij
nog nooit zo blij zijn geweest om jullie weer te zien! En aan alle berichtjes te zien is dit vice
versa!
Misschien dat ‘normaal’ net wat anders wordt dan voorheen, maar als we iets hebben
geleerd van de afgelopen weken, is dat ons aanpassingsvermogen groter is dan wij
allemaal hadden gedacht.
Dus bij deze een dikke shout-out naar jullie!
We kunnen niet wachten jullie weer te zien, en hopen dat jullie ook op ons wachten!
Stay Safe 💛 Liefs, Team Haarkazerne

Wij zijn tegenwoordig ook via Whatsapp bereikbaar! Tel: 06-57383778
Zodra we groen licht krijgen vanuit de overheid, sturen wij iedereen (van wie het mobiele nummer
bij ons bekend is) een algemeen berichtje via WhatsApp, zodat jullie weten dat we weer afspraken
in kunnen plannen! Om iedereen in deze tijd te kunnen helpen, zullen wij dan ook met extra
verruimde openingstijden werken.
Ter info:
Ondanks dat u tot en met 21 mei geen afspraak kunt maken, zijn wij op aangepaste tijden wel
aanwezig in de salon om u aan producten te helpen.
Dit zal zijn van
dinsdag t/m vrijdag
van 10.00 - 11.30 uur
en van 15.30 - 17.00 uur
Mocht u liever op een ander tijdstip komen, dan graag even bellen.
Telefonisch zijn wij dagelijks bereikbaar zoals u dit van ons gewend bent.

