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NIEUWE 
BEDRIJFSLEIDSTER 
Afgelopen 2 jaar heeft 
Cynthia het naast het 
kappersvak ook 
ontzettend druk gehad 
met het volgen van een 
opleiding tot 
bedrijfsleidster. Pagina 2. 

    

 ASTRID 30 JAAR 
IN DIENST 
1 december werkt Astrid 
alweer 30 jaar bij ons! 
Ongelofelijk wat we 
meegemaakt hebben 
met elkaar. Wil je Astrid 
haar verhaal lezen? 
Lees verder op pagina 
3.  

Onze diensten 
         

 Ons concept is om zo allround 
mogelijk te zijn. Alles onder een dak, 
wat betreft haar en huid! Dat 
betekent voor ons dat wij veel 
specialisten op de werkvloer 
hebben om jullie zo goed mogelijk 
van dienst te kunnen zijn.  

30 jaar geleden zijn wij begonnen 
als kapsalon. Inmiddels zijn wij flink 
uitgebreid met een 
schoonheidssalon, pedicure, 
massages, nagels en uiteraard de 
haarwerken. 

Waar je ook voor komt, alle 
behandelingen kunnen met elkaar 
gecombineerd worden. Wil je 
genieten van een heerlijke 
schoonheidsbehandeling, maar liever 
niet met vettig haar de deur uit? Laat 
je haar dan na de behandeling gelijk 
wassen en drogen. Zit je te wachten 
met verf in je haar? Laat in die tijd je 
nagels eens heerlijk verzorgen. Geef 
ons aan wat je wensen zijn, wij 
boeken het op de meest efficiënte 
manier voor je in! 

EINDEJAARSACTIE 
Jullie zijn van ons al 
jaren gewend dat we 
knallen met onze 
eindejaar acties. 

Maar dit jaar is echt 
niets te gek! Kijk snel op 
pagina 3 wat wij 
bedacht hebben voor 
jullie! 
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Nieuwe functie voor 
Cynthia 
 

Cynthia is bij ons begonnen in 2018 als 
stagiaire in de kapsalon. In maar liefst 4 
jaar tijd heeft zij door weten te groeien 
naar bedrijfsleidster!  

Sinds begin dit jaar begeleid zij de 
stagiaires in hun loopbaan naar kapster. 
Ze houdt hiervoor nauw contact met 
opleidingsinstituten en zorgt dat ze zelf 
up too date blijft in de nieuwste 
technieken. 

 
 

 

 

 

 

 

 

“vanaf het eerste moment dat ik bij Magnifique stage kwam 
lopen, kreeg ik zo ontzettend veel mogelijkheden door te 
groeien. Ik heb hier ervaren dat je nooit bent uitgeleerd en dat 
wil ik als bedrijfsleidster graag aan mijn collega’s overbrengen. 
Blijf leren, blijf groeien!” 

- Cynthia 
 

Wat houdt dit voor 
jullie in? 
Een nieuwe frisse wind door 
de salon en veel meer 
activiteit op social media! Dus 
houd onze kanalen goed in 
de gaten. Als je ergens mee 
zit of vragen hebt, kun je bij 
mij terecht, of mij mailen. 
cynthia@magnifique-
voorburg.nl 

Cynthia is door de jaren heen  
gespecialiseerd in de  
volgende behandelingen: 
    

 
 
Bedrijfsleidster / 
Trainster / 
Stagebegeleidster / 
Topstyliste / 
Erkend 
haarwerkspecialiste / 
Krullen knippen / 
Kleurspecialiste / 
Extensions / 

  
 
2022 december 
2021 juli 
2021 juli 
2019 september  
 
2020 maart 
2022 oktober 
2019 mei 
2019 januari 
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Het is feest want Astrid is maar liefst 30 
jaar in dienst. Ook wel een ivoren 
jubileum. Over die 30 jaar hebben wij 
zo veel mooie herinneringen. Het 
eerste bedrijfsuitje naar Disneyland 
Parijs. Astrid haar bruiloft, waar wij met 
collega’s een fout dansje deden. 
Grappen maakten, waar Astrid en 
Agnes tot op de dag van vandaag 
nog hartelijk om kunnen lachen. We 
hebben haar moeder zien worden en 
nog niet zo lang geleden zelfs oma. In 
al die jaren is Astrid een stabiele kracht 
en fijne collega gebleven, iemand 
waar we op kunnen bouwen. Bedankt 
voor je inzet in al die jaren!  

 

 

“Toen ik in 1991 de salon overnam, nam ik ook sommige 
personeelsledenover. Zo ook Astrid. Met trots kan ik zeggen dat ze al 
die jaren naast me heeft gestaan, lief en leed hebben we gedeeld, 
zowel zakelijk als prive. Als er ook maar iets is, staat ze direct voor me 
klaar!” 

- Agnes 

 

  

EINDE(LIJK)JAARACTIES 
 

    

Afgelopen 2 jaar hebben wij vanwege covid 
helaas niet zo kunnen uitpakken als alle andere 
jaren. Daarom gaan we jullie dit jaar ontzettend 
verwennen met een adventkalender van maar 
liefst 24 dagen aan non-stop acties en 
aanbiedingen! Hiernaast een kleine sneakpeak 
van wat we aanbieden. Wil je echt niet 1 
aanbieding missen? Check dan vanafvandaag 
elke dag onze social media kanalen en laat het 
ons weten wanneer er iets voor je bij zit dat je wilt  
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