Dames & Heren kapsalon

Hair Design
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Hair Design bestaat 75 jaar

Heel – Inmiddels bestaat Hair Design in Heel 19 jaar. De zaak heeft een trouwe klantenkring opgebouwd die
van heinde en verre komt. Marga en Ton delen een passie voor een mooi en verzorgd uiterlijk. Haar is voor hen
een sieraad. Als je haar goed zit voel je je goed en zelfverzekerd. Perfectionisme staat nummer één bij Hair
Design, daarom heeft de salon ook van buiten een nieuw jasje gekregen. Een enorme metamorfose. De reacties zijn dan ook overweldigend. De kapsalon heeft nu een strakke en moderne uitstraling. Dit jaar is een jubileumjaar. Trots zijn Marga en Ton op het familiebedrijf, waar ze als derde generatie aan het roer staan. Ze koesteren de namen van de oprichters van het bedrijf. Harrie Schreurs trad in 1934 in het kappersvak en begon in Heel
een herensalon. Zijn oudste dochter Til Wolters - Schreurs volgde hem op en startte boven de herensalon een
damessalon. Na haar huwelijk met Jan Wolters begon zij een nieuwe damessalon op de Heerbaan. Marga groeide dan ook op met de kapsalon, twijfelde niet en ging net als opa en moeder het kappersvak in. In dit vak leerde zij Ton Delsing kennen. Na 30 jaar eigenaarschap van haar moeder, namen zij de zaak over. De salon is er
voor dames en heren en voor jong en oud. Het team volgt veel cursussen en gaat naar shows van hoog niveau
waar ze de nieuwste trends zien en veel inspiratie op doen. Dit wordt weer toegepast in de salon. Hierbij zijn
de top producten van Wella-professional, Sebastian-professional en de make-up van Trucco onmisbaar. Ter
afsluiting willen Marga en Ton iedereen bedanken voor het vele werk dat heeft geleid tot deze mooie verbouwing. Ook de klanten worden uiteraard niet vergeten, die af en toe in het stof en lawaai zaten en toch trouw
bleven komen. U bent van harte welkom bij Hair Design, Heerbaan 37, 6097 AV in Heel. Telefoon (0475) 571610.

“Nu niet meer zeuren over het voorbije jaar, en haal je handen uit je haar.
Want 2009 gaat beginnen. Dit jaar willen wij dat jullie winnen.
Gezondheid, liefde en geluk. Je zult zien onze hoop kan niet meer stuk.”
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