Herenkapsalon voor
echte mannen

Echte mannen
Ze claimen het predikaat ‘Echte
Mannen’ en focussen ons dan ook
op ‘echte mannen dingen’. Met hoe
ze werken (haren – snorren –
baarden), met de producten, maar
ook met acties en side-events in de
toekomst. “We zitten vol ideeën en
die gaan er ook absoluut uitkomen”, vertelt Hans. “Het belangrijkste is trouwens gewoon supergoed knippen en tijd nemen voor
onze klanten. Bij ons word je (ook
al heb je soms even moeten wachten) niet binnen 8 minuten de deur
uit gewerkt. Vandaar dat we ook
kritisch kijken naar de capaciteit
om mensen goed te kunnen bedienen en we blijven ons team daarop
afstemmen”.

Wie kent de plek niet van de knusse gespecialiseerde
herenkapsalon op het Gildehof, precies tussen Sushibar
Sakura en pizzeria San Remo? Al jaren een begrip en
alweer meer dan een half jaar met de naam Knip de Man
op de gevel. Natuurlijk heel toepasselijk als je uitsluitend
mannen knipt!

V

rouwen zijn alleen welkom
als ze hun grote of kleine
mannen meenemen om te
knippen. Of als je Stephanie heet,
de enige vrouwelijke kapster in het
herenteam. Hans en Stephanie
maken tijd voor een kopje koffie en
een praatje... dagelijkse kost bij
Knip de Man naast klanten bedienen!

Als een trein
“Ook met ons nieuwe team - Jorg,
Stephanie en ikzelf - loopt het als
een trein”, begint Hans. “We zijn
super blij met de trouwe klantenkring die voor ons vakmanschap en
onze service kiest. En daar komen
toch ook steeds meer nieuwe mensen bij. Mond-op-mond reclame
werkt in ons vak het best.
Al is het ook belangrijk om goed
zichtbaar te zijn op sociale media”.
“We posten dan ook regelmatig ter
inspiratie leuke, opvallende, maar
ook normale modellen, vult
Stephanie aan. “En vind je op zijn
tijd leuke acties”. Hans: “Maar ook
weer niet teveel, want ik steek mijn
tijd vooral graag in het werk op de
vloer en in het blijven trainen van
mijn mensen. Maar het hoort er
wel bij tegenwoordig. Waar je vroeger mensen zag bladeren in een
boek met kapsels, komen (jonge)
mannen nu aan met hun telefoontje met plaatjes. En er is inspiratie
genoeg!”

Groei van het vak
“Ik ben er van overtuigd dat
Schorem Haarsnijder & Barbier uit
Rotterdam voor een doorbraak van
de herenzaken in Nederland – en
daarbuiten heeft gezorgd. Ze worden door een Britse krant als een
van de beste barbiers van de wereld
gezien. Het is heel simpel, je kunt
daar kiezen uit maar 12 verschillende haarstijlen. Die hebben ze
ook allemaal namen gegeven. Best
wat mannen en jongens komen
dan ook bij ons voor een Slickback
of een Razor Faded Pompadour.
Uiteraard beheersen wij bij Knip de
Man ook alle modellen. En werken
we bovendien met alle varianten
van de Reuzel Pomade waar
Schorem zo bekend mee is geworden.”

Veel diversiteit
Knip de Man is niet gestart om
andere formules te kopiëren, ze
varen gewoon hun eigen koers. Ze
voeren dan ook meer producten en
baardschmeersels dan alleen reuzel.
En knippen veel meer modellen.
“Mensen zijn divers, hun haren
ook en daarmee ook hun keuze
voor producten, aldus Hans”. Hij
nodigt de Apeldoornsche jonge en
oude(re) mannen graag uit voor een
proef op de som!

Shows en beurzen
De barbiers van Schorem reizen
echt de hele wereld over voor hun
shows. Hans: “Alhoewel we bij

Samenwerken op Het
Gildehof

Hans en Stephanie. Collega Jorg viert deze week nog even zomervakantie
en staat daarom niet op de foto.

Knip de Man lekker aan de
Snijdersplaats knippen en stylen,
sluit ik niet uit dat je ons binnenkort ook buiten de kapperszaak
tegen kunt komen. De ambitie is er
en de plannen ook al redelijk concreet. Verder wil eigenaar Hans er
nog niet veel over loslaten. Ik blaas
op voorhand nooit zo hoog van de
toren, maar doe de dingen gewoon.
Je komt ons vanzelf tegen.”

Jong geleerd…
Waar ze bij Knip de Man ook trots
op zijn is de erkenning als leerbe-

Introductie Massagecursus

‘Kom uit je hoofd’ lezing
Lisette Thooft
Auteur Lisette Thooft geeft dinsdagavond 6 september in Apeldoorn een
lezing over haar boek ‘Kom uit je hoofd’. Ze doet dit tijdens de introductie
van de Massagecursus Rebalancing van Praktijk In Goede Handen van
Janneke Venema. In haar autobiografische boek beschrijft Lisette hoeveel
baat zij gehad heeft bij Rebalancing.

K

om luisteren naar haar lezing en ervaar
zelf hoe het is om tot rust te komen in
je lichaam door Rebalancingmassage te
geven en te ontvangen.

Herenkapsalon Knip de Man
winkelcentrum Gildehof, de
Maten Apeldoorn.
KNIPPEN ZONDER AFSPRAAK
(alleen op vrijdagavond van 18.00
- 20.00 op afspraak)
Snijdersplaats 4, Apeldoorn.
Tel.: 055 5400 455

www.knipdeman.nl
Twitter: @knipdeman
Facebook:
www.facebook.com/knipdeman
Instagram: knipdeman

4. Armen en handen
5. Stoelmassage
6. Herhalingsles
7. Gewrichtsontspanning
8. Longen en ademhaling
9. Voorkant benen
10. Trager®appraoch
11. Nek en hoofd
12. Verrassingsles
Kom naar de Introductie-avond als je meer
over Rebalancing wilt weten, ‘uit je hoofd’
wilt komen of wilt leren ontspannen. Heb je
interesse of vragen? Neem gerust contact op.

Introductie-avond: dinsdag 6 september van
19.30 - 22.30 uur
Locatie: Jean Monnetpark 43 Apeldoorn
Kosten: Er wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd voor de lezing van Lisette Thooft en
voor de zaalhuur.
Data cursus: 11 dinsdag- en/of vrijdagavonden vanaf 16 september

Het is niet eenvoudig om aanwezig te zijn in
je lichaam. We hebben allemaal een lichaam,
maar geen idee hoe daar werkelijk in te
wonen. “Als je lichaam tot rust komt, slaap je
beter, voel je je beter en kijk je positiever
naar het leven. Het geeft een gevoel van stevigheid en vertrouwen als je weet dat je met
beide voeten op de grond staat. In plaats van
rond te tollen in het hoofd”, aldus een cursist. Je hebt je hoofd natuurlijk nodig, maar
als gedachten zich vastzetten als gepieker
wordt het tijd eens nader kennis te maken
met de wijsheid in je lichaam. Daarover gaat
de massagecursus Rebalancing.

Kenmerk van Rebalancing is dat er harmonie
ontstaat tussen lichaam en geest. Bij
Rebalancing ga je van denken naar voelen en
ervaren wat er in je leeft. Gevoelens zijn niet
eng als je ze toelaat. Diepe ademhaling helpt
emoties te verzachten.
Tijdens de cursus leer je met aandacht masseren zonder dat dit kracht of inspanning
kost. Degene die de massage ontvangt, ontspant, geniet en krijgt nieuwe energie. Ook
wie zelf klachten heeft, heeft baat bij de cursus omdat deze klachten desgewenst tijdens
de cursus aangepakt worden. In de cursus
geef en ontvang je elke les een massage. Van

drijf voor jonge herenkappers.
Stephanie: “Jong kapperstalent een
werk- en leerplek bieden is leuk en
leerzaam. Het werkt namelijk twee
kanten uit: jong talent leert de solide basis van het echte herenvak en
wij blijven ondertussen ook op de
hoogte van de laatste technieken en
trends. En dat gaat zelfs over de
Nederlandse grenzen heen, want
ook laatstejaars stagiaires uit het
buitenland komen bij ons over de
vloer. Het niveau van onze
Spaanse student dit voorjaar was
echt heel erg hoog.”

Praktische informatie:

De wijsheid van het lichaam

Harmonie tussen denken en voelen

Ik zou ook onze wachttijden wel
eens goed willen maken met een
flesje bier, maar daar staat gemeente Apeldoorn niet open voor. En
voor je het weet krijg ik het aan de
stok met het café op het pleintje.
En dat kan natuurlijk niet! We
moeten het op zo’n klein winkelcentrum echt van elkaar hebben.
Met bijna alle collega-bedrijven
hebben we dan ook een erg goed
contact en helpen we elkaar over en
weer. Dat is óók de kracht van een
kapper in de buurt.

Kosten cursus: 11 lessen € 400,- (mag in termijnen betaald)
Aanmelden: Praktijk In Goede Handen
(Rebalancing®, Trager® en Systemisch werk)
Telefoon: 055-3556839 of 06-2479 6644
www.rebalancing-apeldoorn.nl
www.lisettethooft.nl

Rebalancing Massage Cursus
Begeleiding Janneke Venema

Introductieles en lezing
‘Kom uit je hoofd’ Lisette Thooft
Introductieles*: Dinsdag 6 september
ontvangen leer je trouwens het meest.
Vanuit de Rebalancing worden basistechnieken aangereikt. De Introductie is op dinsdagavond. Daarna besluit je of je aan de hele
massagecursus wilt deelnemen.
De andere 11 lessen zijn op de vrijdagavond.

Inhoud van de cursus
De cursus bestaat uit 12 lessen en een cursusboek. In elke les staat een ander deel van het
lichaam centraal. De cursus is als volgt opgebouwd:
1. Lezing Lisette Thooft en benen
2. Voeten
3. Rug en schouders

Tijd: 19.30 – 22.30 uur

11 Lesavonden: op dinsdagavonden
Locatie: Jean Monnetpark 43 Apeldoorn
Tijd: 19.30 – 22.30 uur
Kosten: € 400,- (kan in termijnen betaald worden)
Inclusief: Massageolie, cursusboek en certificaat
Aanmelden: docente Janneke Venema
tel.: 055 - 355 68 39, inbalance@kpnplanet.nl
*Vrijwillge bijdrage voor Lisette en zaalhuur.

Praktijk voor Rebalancing, Trager en Dorn, Distelvlinderlaan 43, Apeldoorn

www.rebalancing-apeldoorn.nl

