
Maken jullie Galecopse 
   tafels kleurrijk?

Formulier voor deelname aan de wijkbrunch

Gaan we weer met elkaar aan tafel? Zaterdag 25 juni 2016 vindt er  
een wijkbrunch plaats voor alle gezinnen en inwoners van Galecop die 
hier aan deel willen nemen. De brunch wordt gehouden op de vlakke 
ruimte naast de flats bij de Jeu de Boule banen.

We starten om 11.30 uur en het zal er om spannen wie de mooiste tafel-
tekening maakt. De Stichting Wijkoverleg Galecop zorgt namelijk voor een 
versierde omgeving, maar de kinderen (en volwassenen) mogen zelf op de 
“papieren tafels” kleuren, schrijven en tekenen, op de jeu de boule banen 
gaan oefenen en spelen als zij genoeg gegeten en gekleurd hebben. Ook 
het trimstraatje kan eventueel als speelgelegenheid benut worden. Voor 
teken- en jeu de boulemateriaal (speciaal voor kinderen) zal worden gezorgd. 

Je kunt je aanmelden met het aanmeldingsformulier 
onder aan deze bladzijde. Nu maar hopen op mooi 
weer! Dan zorgen de vrijwilligers voor de lekkerste 
broodjes en u voor een grote opkomst, gezelligheid  
en ontmoeting. 

Van de happening wordt een videoclip gemaakt 
voor de digitale krant. Indien u deze videoclip 
ook wilt ontvangen kunt u dat aan onze 
videograaf Jos van Vogelpoel opgeven.

Tot 25 juni 2016 om 11.30 uur! 
VOL=VOL

Graag vóór 1 juni 2016 inleveren bij Geinwijspunt Galecop, de Kempenaerpark 2.
U kunt zich ook voor de wijkbrunch aanmelden via het mailadres: wijkbrunch.swog@gmail.com
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Ze zijn er weer: 
          de ooievaars
Op 1 januari was al een ooievaar gezien op het nest dat in 2006 
neergezet is door leden van Stichting Wijkoverleg Galecop.  
Waarschijnlijk was dit een passant op weg naar een ander nest,  
want op 31 januari was duidelijk de vaste ooievaar weer gearriveerd. 
Ook zijn vrouwtje is weer veilig teruggekeerd en wel op 4 maart.

Het was eerst even wennen, weer samen op het nest. Maar het duurde 
niet lang of het voelde toch weer vertrouwd.
En nu maar weer afwachten of er weer jonkies geboren gaan worden.

Met dank aan John van Erve voor de foto’s.

Start buurt WhatsApp in Galecop
Er is steeds vaker behoefte aan onderlinge communicatie tussen buurtbewoners. Een goed voorbeeld 
daarvan zijn de WhatsApp-groepen. Door middel van deze WhatsApp-groepen houden bewoners een extra 
oogje in het zeil in de buurt. 

Gemeente Nieuwegein juicht deze initiatieven toe, maar vindt wel dat dit een initiatief is vóór en dóór bewoners.  
Dit neemt niet weg dat Gemeente Nieuwegein dit initiatief wel ondersteunt door middel van informatie op de 
website en flyers en stickers, die deelnemers aan de WhatsApp-groepen kunnen ophalen. Het opzetten van deze 
groepen in onze wijk verdient aanmoediging. 

Wat is WhatsApp?
WhatsApp is een applicatie om berichten, bestanden en foto´s met elkaar uit te wisselen. Om WhatsApp te kunnen 
gebruiken heb je een smartphone met een databundel nodig. Dan is het versturen van de berichten zelf gratis.  
In een WhatsApp-groep kunnen maximaal 100 deelnemers aangemeld worden. Een WhatsApp-groep kan gebruikt 
worden als een vorm van buurtpreventie. Via de groep wisselen bewoners van een bepaalde wijk onderling makke-
lijk en snel informatie uit. Bijvoorbeeld bij verdachte personen/verdacht gedrag of een verdachte situatie. WhatsApp-
groepen in Galecop kunnen goed werken tegen allerlei vormen van criminaliteit en jeugdoverlast. Daarnaast geeft 
dit een verbetering van de saamhorigheid in de wijk en het verhoogt het veiligheidsgevoel bij veel bewoners.

Saar methode
Hierbij wordt de zogenoemde SAAR-methode gehanteerd. SAAR staat voor Signaleren, Alarmeren, Appen en 
Registreren. Bij het signaleren (S) van een verdachte situatie in de buurt worden bewoners geacht om eerst meteen 
de politie te alarmeren (A) via 112. Voorts worden de deelnemers geïnstrueerd de verdachte situatie en de verdach-
te personen te beschrijven en deze informatie te delen via de WhatsApp-groep (A). Na circa 10 minuten worden  
de WhatsAppberichten door de coördinator van de WhatsApp-groep doorgestuurd naar de politie, en zodoende 
geregistreerd (R). Dit proces blijft in gang totdat er geen verdachte gebeurtenissen meer worden waargenomen.

Powerpoint
Voor het starten van een WhatsApp groep is er een presentatie beschikbaar, die voor iedereen beschikbaar is en 
verkrijgbaar is via de site van de gemeente Nieuwegein (www.nieuwegein.nl/27649/whatsappgroepen-voor-buurt-
preventie/files/WhatsApp%20Groep.pdf). Hier treft u ook een aantal tips aan die u daarbij zou kunnen gebruiken.

Bron: gemeente Nieuwegein
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Galecop, dat zijn wij!  
 
Wil jij ook dat we in Galecop meer dingen samen gaan 
doen, delen en beleven? Uit onderzoek blijkt dat buurt-
bewoners die elkaar en hun buurt goed kennen zich 
prettiger, veiliger en gelukkiger voelen. 

Galecop is met ruim 9000 inwoners de grootste wijk van Nieuwegein maar met zoveel mensen en wensen is  
het niet altijd eenvoudig om de juiste verbindingen te leggen. Daarom heeft Stichting Wijkoverleg Galecop be-
sloten samen met Mijnbuurtje een online buurtplein te realiseren. Op dit het online buurtplein plaatsen bewoners, 
bedrijven en organisaties zelf hun informatie. Bijvoorbeeld de aanbiedingen van de slager, de aangevraagde 
vergunningen, de agenda met alle activiteiten, een ruil- en deelrubriek voor auto’s en grasmaaiers maar ook de 
hulpvragen van buurtgenoten. De veelzijdigheid zorgt vanzelf voor levendigheid, zowel online maar ook offline. 
Net als het nieuwe Zorg-en Buurtplein moet ook het online dorpsplein worden opgebouwd en onderhouden.  
En daarvoor zijn we op zoek naar BUURTVERBINDERS. Mensen die ervoor zorgen dat zowel online maar ook  
‘op straat’ mensen in de buurt zich meer met elkaar verbinden en optimaal alle bronnen in de buurt gebruiken.  
We denken aan een groep van ongeveer 10 personen die een afspiegeling van onze wijk is. Dus jong, oud, man, 
vrouw, iedereen is welkom. Belangrijkste is dat je je verbonden voelt met Galecop en je wil inzetten voor meer 
verbinding. 
Het is een vrijwillige taak maar je krijgt er zeker voldoening voor terug én vanaf dag 1 ben je betrokken bij de  
opzet en inrichting van het online dorpsplein. Om elkaar te leren kennen en te weten wat ervan je verwacht wordt 
bieden we je een driedaagse training aan onder begeleiding van iemand van Mijnbuurtje, de organisatie die al op 
veel plaatsen in Nederland een online buurtplein met succes gerealiseerd heeft. 

Ben je na het lezen van bovenstaande enthousiast geworden, meld je dan aan bij Herman Visser via e-mail 
herman.m.visser@gmail.com of via telefoonnummer 06-52353614. Ook als je vragen hebt over de mooie rol  
van buurtverbinder kan je contact met hem opnemen. 

[ advertentie ]

geeft je €3,50* korting 
op je behandeling.

Voorwaarden: *De actiebon moet ingeleverd worden om in aanmerking te komen 

voor de korting. Niet geldig in combinatie met andere acties, niet inwisselbaar voor 

geld.  Minimale besteding pp €20.50. Geldig tot 30 april 2016.

 

Abraham Kuyperpark 172,  Nieuwegein       Telefoon: 030-6021675       Website: www.kappr.nl

Kijk voor onze prijzen op www.kappr.nl
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Vier het Leven
Houdt u van theater, film of musea? En is het voor u niet gemakkelijk om een activiteit buiten de deur te 
ondernemen? Dan is Vier het Leven echt iets voor u! Vier het Leven organiseert culturele activiteiten voor 
ouderen onder het motto “samen uit, samen genieten”. 

U wordt thuis opgehaald en na afloop van de voorstelling ook weer thuis gebracht. Tijdens het uitje wordt u door 
een vrijwilliger begeleid in het theater, is er een kopje koffie of thee voor de voorstelling begint en een drankje 
tijdens de pauze en is er een tafel gereserveerd voor de gasten van Vier het Leven. U betaalt voor deze activiteit 
de arrangementsprijs die bestaat uit de kosten voor het kaartje, administratiekosten, de kosten voor de consumpties, 
vervoer en begeleiding. 
De kracht van Vier het Leven zit in maatwerk, de persoonlijke aandacht voor de gasten en het wegnemen van 
drempels. Ouderen gaan niet meer naar het theater omdat:
 ze het niet prettig vinden om ’s avonds alleen over straat te gaan 
 ze niet meer auto durven te rijden
 degene met wie ze altijd gingen er niet meer is of dat niet meer kan
 ze het ongezellig vinden om alleen te gaan.
 ze door een rollator of een rolstoel minder mobiel zijn. Ook dan kunt u met ons mee!

De vrijwilligers van Vier het Leven nemen zaken over en begeleiden u naar en in het theater. Vier het Leven levert 
op deze manier een bijdrage aan het voorkomen en verminderen van eenzaamheid onder de ouderen. Vorig jaar 
zijn er landelijk 20.000 ouderen mee geweest naar theater/film/museumbezoeken. 
Voor de regio Nieuwegein vinden de voorstellingen plaats in theater de Kom in Nieuwegein, theater de Slinger in 
Houten en in kerken in Utrecht voor concerten. Daarnaast worden er regelmatig grote landelijke evenementen 
bezocht zoals Soldaat van Oranje en musicals in de grote theaters. 
Wilt u met ons mee? Drie keer per jaar komt het theaterprogramma uit en kunt u zich voor voorstellingen inschrijven 
bij het hoofdkantoor, waarna u een bevestiging ontvangt voor welke voorstellingen u ingeboekt staat. U wordt twee 
dagen van te voren gebeld door de vrijwilliger die u die avond begeleidt en die spreekt met u af hoe laat u wordt 
opgehaald. Ook andere bijzonderheden worden dan doorgenomen. Per vrijwilliger gaan er maximaal 3 gasten mee. 
Een greep uit de voorstellingen van 1 maart tot en met 30 juni 2016: de musical Nonsens, Frans Bauer, de opera Il 
Trovatore van Verdi, Simone Kleinsma en Ode aan Bach (Janskerk in Utrecht).

Heeft u interesse? Dan kunt u bellen met telefoonnummer 035-5245156 
(dagelijks tussen 9 en 18 uur) of via de mail (info@hetleven.nl). U kunt  
vrijblijvend informatie aanvragen over de activiteiten bij u in de buurt. 

[ advertentie ]

Joke Evertzen
Louis Couperushove 3 | 3438 HL  Nieuwegein 
T: (030) 605 6320 | M: 06 33 65 61 32 | E: joke@evertzen.nl

Het vermaken van kleding
• korter/langer maken
• innemen/uitleggen
• ritsen en voering vervangen• ritsen en voering vervangen

Snelle 
service!
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Wijkschouw 2016
Evenals voorgaande jaren wordt door onze stichting wijkoverleg 
Galecop (SWOG) ook dit jaar weer een wijkschouw georganiseerd.  
Dit in samenwerking met de gemeente. Tijdens deze wijkschouw 
fietsen we met de wijkwethouder, wijkagente, wijkmanager en graag 
ook met u een route door onze wijk.

Het is de bedoeling om aandacht te vragen voor mogelijke problemen, 
kansen, ongemakken, wensen, onveilige verkeerssituaties of anderszins in 
onze wijk Galecop**. Het gaat erom of u een situatie weet wat u verbeterd 
wilt zien in onze wijk. In dat geval is het het beste als u ook mee fietst. 
De datum van de wijkschouw is 21 juni, om 17.30 uur komen we dan bij 
elkaar in Brasserie Smaak & Stijl, Galecopperzoom 5 (naast het petanque 
centrum). We eten dan eerst een broodje alvorens we om 18.00 uur op de 
fiets stappen. Prognose eindtijd is tussen 20:00 en 20:30 uur.
Iedere bewoner/belanghebbende wordt uitgenodigd om onderwerpen voor 
de wijkschouw aan te melden via e-mail wijkschouw.swog@gmail.com 
Uw reactie graag uiterlijk 17 mei. Laat u dan ook weten of u zelf mee  
fietst en of u een broodje mee eet. Zo kunt u bij uw eventuele onderwerp 
toelichting geven.
Na de wijkschouw wordt iedereen geïnformeerd omtrent de uitkomst, 
bevindingen en eventuele aanpak inzake het ingediende onderwerp.
Komt de datum en/of het tijdstip u niet uit, vraag dan een vervang(st)er. 
Maar meld in ieder geval wel uw onderwerp via de mail, zo kan er in ieder 
geval wel aandacht aan besteed worden.

Van uw 
wijkagente
Vanuit de politie, de gemeen-
te en Movactor wordt van 
alles verzonnen om mensen 
in Nieuwegein weer met 
elkaar in contact te brengen. 

Politie en gemeente doen dat 
vooral voor de veiligheid en 
Movactor voor het welzijn.  
We hebben buurtpreventie, 
‘Waaks’ en de nieuwste trend is 
de buurt-app. Hoe het allemaal 
wordt genoemd maakt niet uit. 
Belangrijk is dat je elkaar in de 
straat of rond het plein kent.  
Dat je weet wie er met vakantie 
is. Dat je even oplet wanneer  
er een vreemde in de straat is. 
Vaak voel je wel aan of iets klopt 
of niet. Je zet het op de buurt-
app en anders waarschuw je  
de buren. Bel altijd 112. De 
politie komt graag om verdachte 
situaties te onderzoeken. 
Driekwart van aanhoudingen  
op heterdaad komt door een  
112 melding van een getuige. 
De politie is niet boos wanneer 
blijkt dat alles in orde is. Integen-
deel: de politie is blij dat een  
oplettende burger heeft gebeld. 

Sandra Offenberg, wijkagent
Bereikbaar via 0900-8844 of  
per e-mail via politie.nl 

Ervoor staat Abbas Barati de chauffeur van de bus. Hij haalt deelnemers  
op vanaf het parkeerterrein naast ‘De Boog’ en zet ze af bij het Pétanque 
gebouw en vice versa. De gebruikers van de bus zijn zeer tevreden over 
deze geboden dienst. “Anders had ik niet naar mijn activiteit kunnen gaan, 
had dan thuis gezeten”. 
De volgende activiteiten zijn tijdelijk ondergebracht bij de pétanque  
vereniging: Koersbal maandag en donderdag, 55+inloop dinsdagmiddag, 
crea 55+dinsdagochtend. Men kan zich aanmelden voor deze activiteiten. 
En men kan dan ook gebruik maken van de bus.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Sylvia Rehorst via e-mail  
srehorst@movactor.nl of via telefoonnummer 06-43368436.

De MOvactorbus
Omdat Buurtcentrum De Boog wordt verbouwd zijn alle activiteiten tijdelijk elders ondergebracht. De bus  
is aangeschaft om deelnemers die slecht ter been zijn naar hun activiteit op de tijdelijke locaties te brengen. 

**De wijkschouw is niet bedoeld voor incidentele klachten zoals losse stoeptegels, kapotte verlichting e.d.  
daarvoor kunt u de servicelijn van de gemeente bellen via telefoonnummer 14030.
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Galecop krijgt een Zorg- en buurtplein 
Het zal je vast niet zijn niet ontgaan zijn dat de Boog op dit moment verbouwd wordt. In september 2016 
opent op die plek Zorg- en buurtplein Galecop. Hierin zijn straks de huisartsen Visser en van Vollevelde, 
Fysiotherapie Galecop Ron van Leeuwen gehuisvest. Zij hebben het gebouw van de gemeente gekocht en 
samen met MOvactor, die hier ook weer terugkomt, realiseren zij een multifunctioneel gebouw waar Zorg 
en Welzijn in de buurt samenkomen. 

Ron van Leeuwen, eigenaar van Fysiotherapie Galecop, Dennis Duiker, 
voorzitter Raad van Bestuur van MOvactor en de huisartsen Artie van 
Vollevelde en Gerrit Visser, zijn samen al jaren actief binnen het domein Zorg 
en Welzijn en kennen de wijk Galecop en haar bewoners dan ook goed en 
met die kennis en ervaring willen ze een Zorg- en buurtplein neerzetten wat 
past bij onze wijk. Doordat meerdere disciplines in een gebouw gehuisvest 
zijn zal de nadruk komen te liggen op de samenwerking waardoor er nog 
meer en sneller kan worden ingespeeld op de behoeftes van de wijk. Een 
mooi voorbeeld hiervan is Welzijn op recept, een samenwerking tussen de 
welzijnscoach van MOvactor en de huisarts. 
Ook is het de bedoeling dat Geynwijs, de buurtsportcoach van Sportid 
Nieuwegein hier een plek krijgen, zorgt de tweede verdieping voor een 
leeslounge en voor een lekker kopje koffie kan je bij Fairs terecht. 
Dit wordt alweer het vierde Buurtplein in Nieuwegein, een concept dat goed 
aansluit bij de visie op zorg en maatschappelijke ondersteuning van de 
gemeente Nieuwegein waarbij het uitgangspunt is dat het aanbod in het 
Zorg- en buurtplein zo breed mogelijk wordt neergezet. Met een mooie 
keuken en een aparte zaal voor bewegingsactiviteiten, maar ook een ont-
moetingsruimte met horeca faciliteiten, spreekkamers en vergaderruimten. 
Uitgangspunt bij de inrichting van het gebouw is dat de beschikbare ruimte 
optimaal benut wordt. 
’MOvactor biedt straks haar kernactiviteiten weer aan die een relatie met 
Galecop hebben. Voor wijkoverstijgende activiteiten is minder plek in  
Galecop, zo nodig wordt er naar een passende plek in een van de andere 
Buurtpleinen van MOvactor gezocht. In gesprek met gebruikers en inwoners 
zal er steeds gekeken worden welke activiteiten een plek kunnen krijgen in 
het gebouw‘. 

Ook het Wijkoverleg Galecop organiseert activiteiten voor de wijkbewoners. 
Daarbij maakt ze gebruik van het Zorg- en buurtplein maar ook van andere 
locaties in de wijk, zoals het Winkelcentrum Galecop waar dit jaar de  
zeer geslaagde Nieuwjaarsborrel plaatsvond of Smaak & Stijl aan de 
Galecopperzoom. 
Uiteindelijk moet het Zorg- en buurtplein een plek zijn waar wijkbewoners 
elkaar betekenisvol kunnen ontmoeten. Dat is waar alle betrokken partijen 
zich voor inzetten maar het is pas geslaagd als de Galecoppers tevreden zijn! 

Actief in je 
eigen wijk
Esther en Geoffrey, de sport-
coaches in de wijk zijn op 
zoek naar sportieve ideeën 
voor Galecop.

Een bootcamp voor jongeren, 
zomeravondvoetbal met buurt-
genoten, lekker wandelen met 
leeftijdsgenoten, een run door 
de wijk of ??? Vragen staat vrij 
en er is meer mogelijk dan je 
denkt! Mail je idee naar 
e.jansen@merwestein.nl of 
g.vanderboom@merwestein.nl 
en we nemen zeker contact  
met je op.



7

Belevingstuin 
  op de Toonladder
Basisschool De Toonladder in Galecop gaat meer doen aan groen 
beleving op het schoolplein en in lespakketten. Er zijn plannen  
gemaakt waarin het schoolplein wordt aangevuld met een grote 
moestuin en belevingstuin. Een eerste traject is de inrichting van  
de belevingstuin op het voorheen braakliggende stuk van de school-
tuin en een tweede traject is de aanleg van een moestuin.

Het braakliggend terrein is omgetoverd tot een belevingstuin. Met sponso-
ring is er vorig schooljaar een eerste aanzet gemaakt. Met ouders is op 
5 maart tijdens de tuindag nog een volgende stap gezet om de belevings-
tuin volledig te maken. Zo is er een grote wilgenhut gebouwd van eigen 
oogst aan wilgentakken van de knotwilgen rondom de school. Verder is  
er een evenwichtsboomstam en zitje van grote boomstammen gemaakt. 
Als voorbereiding op een eventuele provinciale subsidie vanuit Groen Doet 
Goed is de fietsenstalling verplaatst naar buiten het schoolplein om plaats 
te maken voor de moestuinen. Dankzij de zeer constructieve samenwerking 
met de gemeente Nieuwegein is dit tot stand gekomen. Er is vooral ge-
keken naar mogelijkheden in het belang van de kinderen van onze school!

Als de subsidie rond komt, kan de aanleg starten en klaar zijn voor de 
aanplant periode van groente en fruit. Iedere klas krijgt een eigen stuk 
moestuin aangewezen waarin gekweekt kan worden. In de belevingstuin is 
het idee een kleine boomgaard aan te leggen voor de appelmoes. De oogst 
wordt in de keuken van de school bereid en in de groepen opgegeten. Zo 
hopen we de jeugd meer te betrekken bij de prachtige en bijzondere kant 
van moeder natuur. 

Walter Overbeek (ouder) en Leendert Jan Meijwaard (directeur)

Basisschool Lucas Galecop is een gezellige, moderne school die altijd  
in beweging is en met zijn tijd meegaat. Wij zien het als onze taak om  
de talenten van onze kinderen te helpen ontwikkelen en hebben Plezier  
in Leren dan ook hoog in het vaandel staan. Gaat het iets te snel voor  
een leerling dan is er extra hulp. Gaat het niet snel genoeg voor een 
leerling dan geven wij extra uitdaging in de vorm van verrijkingslessen  
in de plusklas.

Ondersteuning in de vorm van fysiotherapie hebben we in huis; fysiotherapiepraktijk Koningskidz is gevestigd in 
onze school. De naschoolse opvang via Kind & Co zit in onze gebouwen en kent een onderbouw- en een boven-
bouw groep. Leerlingen kunnen overblijven onder begeleiding van onze Tussenschoolse Opvang, per schooljaar 
2017/2018 gaan wij over naar een continurooster.

We hebben bewogenheid in alles wat we doen en proberen een stevig netwerk te creëren tussen leerling, ouders 
en school want Basisschool Lucas Galecop maken we Samen! 
Nieuwsgierig geworden? Kom kennis maken, zie www.lucas-galecop.nl of bel telefoonnummer 030-6037749.

Basisschool Lucas Galecop; 
     school maken we samen!



Ook de snoeigroep van Stichting Wijkoverleg 
Galecop deed mee met NLdoet. Zij snoeien al  
15 jaar de knotwilgen aan de Galecopperdijk en  
dit jaar deden zij voor het eerst mee met NLdoet. 
En er is nog nooit zo hard gewerkt. In totaal zijn  
er 59 bomen geknot door 18 vrijwilligers.

Een deel van de takken is opgehaald door mensen van 
de Beatrix school om pagodes van te bouwen. Ook de 
buurttuin uit Vreeswijk wilde graag takken hebben om 
een hekwerk van te vlechten.
Wat er over bleef aan takken is naar paardenopvang 
Sublime aan de Galecopperdijk gegaan. Paarden 
vinden het lekker om aan de takken te knabbelen. 
Takken van knotwilgen bevatten een natuurlijk anti-
biotica en pijnstiller dus heel goed voor paarden die 
wel wat extra’s kunnen gebruiken.
Ook nieuwe snoeiers werden begeleid en de kneepjes 
van het vak geleerd.

In 2 bomen bleek een moedereend op eieren te zitten, 
dus uiteraard zijn die bomen ongemoeid gelaten.
Na afloop ontvingen alle harde werkers een certificaat 
van het Oranjefonds. 

Wat heeft de snoeigroep van Stichting
    Wijkoverleg Galecop weer hard gewerkt!

[ advertentie ]

Winkelcentrum Galecop 2
3437 JV  Nieuwegein
030 6300372
www.hair2.nl

Maandag gesloten
Dinsdag 09:00 - 18:00
Woensdag 09:00 - 20:00
Donderdag 09:00 - 18:00
Vrijdag        09:00 - 20:00
Zaterdag  08:00 - 17:00

HAIR
Winkelcentrum Galecop 23437 JV  Nieuwegein
Tel. 030 6300372
www.hair2.nl

  

Vraag naar de VoordeelkaartKoop 5 behandelingen en krijg er 6!

Vraag naar de Voordeelkaart
Koop 5 behandelingen en krijg er 6!

met én 
zonder 

afspraak

Hair2 is ook erkend 
haarwerkspecialist, 
persoonlijk en integer. 
Zie ook www.hair2.nl/
haarwerken, uitsluitend 
op afspraak.
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