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de tweelingzussen joyce en dorine smeekens openden op  
28 mei 2009 hun eigen kapsalon in Alphen. Ze bedachten de 
originele naam Haarzus. Allebei zijn ze kapster en schoonheids-
specialiste. “Het is nog steeds leuk, je vult elkaar goed aan” zegt 
dorine. “Als we niet goed met elkaar overweg konden, dan waren 
we er niet aan begonnen” vult joyce aan. Vanwege het 5-jarig 
bestaan hebben ze allerlei leuke acties bedacht voor hun klanten. 
Zo mag iedereen zijn naam en telefoonnummer invullen en op  
28 mei worden er 5 leuke prijzen verloot onder de deelnemers.

VisAgie
De hoofdzaak van Haarzus is 
de kapsalon, maar zowel Joy-
ce als Dorine hebben ook een 
opleiding visagie gedaan. “Ook 
hebben we elke week schoon-
heidsbehandelingen. We doen 
ook enkele be-
handelingen zo-
als  epileren of 
harsen.” Wat de 
beide dames heel 
leuk vinden is 
om bijvoorbeeld 
bruidjes op te 
maken en ook het 
kapsel te verzor-
gen. “Voor het 
totale plaatje kun 
je hier terecht!” 
Er is een nieuwe display met 
make-up producten. “Visagie 
hebben we altijd al gedaan, 
maar niet iedereen weet dat 
we dat doen.”

jOng
Toen ze begonnen waren ze 
allebei 20 jaar; nu zijn ze dus 
allebei 25 jaar oud. “In die vijf 
jaar is het alleen beter gewor-
den. We hebben veel nieuwe 
klanten bij gekregen; de vaste 
klanten zijn gebleven.” Er zijn 
veel heren klant geworden bij 
Haarzus en veel jonge men-
sen. “Dat komt omdat we zelf 
ook jong zijn” denken de da-
mes. Nancy, die bij de vorige 
eigenares van de kapsalon in 
dienst was, is nog steeds hun 
medewerkster op de drukste 
dagen van de week. “We heb-

ben koopavond op donderdag, 
dat werkt ook goed. Vooral 
voor heren en mensen die 
werken.” Voor kindjes is er een 
leuke knipstoel in de vorm van 
een autootje. Voor pasfoto’s 
kun je ook bij Haarzus terecht: 

gewoon binnenlo-
pen, klaar terwijl 
je wacht, kosten 
9,95 euro.

prijs
De dames volgen 
cursussen om bij 
te blijven, volgen 
ook verkooptrai-
ningen en techni-
sche bijscholing 
in knippen de der-

gelijke, georganiseerd door de 
merken L’Oréal Professionnel 
en Kerastase. In 2011 won 
Dorine een eerste prijs bij de 
technisch artistieke Kappers-
vereniging West-Brabant. Die 
is ingelijst en hangt in de zaak, 
want dat is natuurlijk iets 
om trots op te zijn. De jaren 
daarna werden er jammer ge-
noeg geen wedstrijden meer 
georganiseerd door deze ver-
eniging. 

FeestmAAnd
Vijf jaar geleden was de of-
ficiële opening op 28 mei; die 
woensdag is dus de feestda-
tum en wordt de zaak versierd 
met ballonnen en er is een 
feestelijk tintje aan deze dag. 
Voor de eerste 100 klanten 
is er een leuke goodiebag, ook 

Haarzus IN aLPHEN VIErT fEEsT 
VOOr 5-JarIg BEsTaaN

nog de dagen erna uiteraard. 
En iets lekkers bij de koffie. De 
hele maand juni is feestmaand. 
Op alle stylingproducten van 
L’Oréal Professionnel geven ze 
30% korting.

tOekOmst
Is er veel veranderd in die vijf 
jaren en wat zijn de toekomst-
plannen? De dames kijken even 
kritisch rond. Er is opnieuw 
geschilderd, alles ziet er fris 
en goed verzorgd uit. Hun toe-
komstplan: “nog beter worden 
en zo doorgaan” zeggen ze 
heel beslist. 

Er staan nu 7 stoelen in de 
zaak, 5 voor dames, 2 voor 
heren. “We hebben wel eens 
een meeloopstagiaire gehad. 
Misschien kunnen we in de 
toekomst leerbedrijf worden 
en met stagiaires gaan wer-
ken.”  Haarzus draait uitste-
kend: voor het totale plaatje 
kun je er terecht, van com-
plete schoonheidsbehande-
ling en haarbehandeling tot 
visagie. 

Kijk ook eens op hun site 
www.haarzus.nl

TeksT: Jeanny WouTers
FoTo’s: Hanne Dirven

ACTIE 
de gehele maand juni

30% KORTING
op alle Styling produkten 
van L’Oreal Professionnel

PASFOTO’S

haarzus viert feest!
haarzus bestaat 5 jaar! 
en daarom hebben wij 

vijf leuke prijzen!
- GRATIS knipbehandeling

- GRATIS Visagie behandeling
- GRATIS kerastase shampoo of verzorging  

afgestemd op uw haar.
- GRATIS schoonheidsbehandeling

- GRATIS föhn- of watergolf behandeling
Vul je naam en telefoonnummer in bij ons in 

de salon en maak kans op één van de vijf prijzen!
Woensdag 28 mei maken we de winnaars bekend, 

deze dag bestaat haarzus 5 jaar!


