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Nieuwe eigenaren Kapsalon Le Salon in Oudshoorn 

Per 1 mei hebben wij de Kapsalon Le Salon in Oudshoorn overgedragen aan de heer en mevrouw 

Van den Bosch. Het echtpaar Van den Bosch heeft jarenlange kapperservaring. Zij hebben hun 

eigen salons gehad en de afgelopen jaren diverse bewoners van de Driehoorne in Alphen aan den 

Rijn als klant gehad. Zodoende zijn zij al bekend met een aantal bewoners van Oudshoorn. Deze 

bewoners konden niet meer in de Driehoorne blijven wonen. Zij verhuisden naar Oudshoorn 

waarbij ze hun kapper, fam. Van den Bosch, “meenamen”. 

 

 

Op de foto v.l.n.r. Yvonne den Elzen [teamleider hotel], mevrouw Van den Bosch, de heer Van den Bosch, Birgitta Weimar 

[directeur wonen] 

 

De heer en mevrouw van den Bosch willen de Kapsalon de komende jaren graag op dezelfde voet 

voortzetten zoals de bewoners van Oudshoorn gewend zijn. De heer van den Bosch geeft aan: ”Wij 

zijn erg enthousiast om de Kapsalon over te nemen en willen eigenlijk alles zoveel mogelijk 
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hetzelfde houden. Wij zijn al nieuwe gezichten, dus de openingstijden en dagen, en natuurlijk de 

prijzen, zullen wij niet veranderen. Wij willen graag alle bewoners van Oudshoorn maar ook 

familieleden en medewerkers in onze Kapsalon van een mooi kapsel voorzien”.  

De komende weken zal Rita Hessing, onze vaste kapster, de heer en mevrouw Van den Bosch 

wegwijs maken in Oudshoorn en kennis laten maken met onze vaste bezoekers van de Kapsalon. 

Na deze inwerkperiode zal Rita ons gaan verlaten. Wij willen haar alvast enorm bedanken voor 

haar inzet de afgelopen jaren. Wij wensen de heer en mevrouw Van den Bosch heel veel succes  

met hun Kapsalon in Oudshoorn. 

Wilt u een afspraak maken in de Kapsalon dan kunt u dit doen via nummer 0172-467464 [intern 

67464] 
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