
  

EXTRA EDITIE   

VanMarco Nieuwsbrief 

 
FOCUS ON THE GOOD  
Het Coronavirus heeft ons in z’n greep. Dat heeft ook gevolgen voor VanMarco. In deze nieuwsbrief 
lees je onder andere meer over maatregelen,  acties en andere wetenswaardigheden. En VanMarco 
zou VanMarco niet zijn om af te sluiten met iets vrolijks…  

GESLOTEN 
Zoals je op televisie, sociale media of in de krant gezien, gehoord of gelezen hebt… Alle kappers in 
Nederland zijn op dit moment gesloten. Op last van de regering in verband met de bestrijding van 
het coronavirus. Anderhalve meter afstand houden tussen klant en kapper is onmogelijk. Gezondheid 
boven alles.  Voor jou, voor ons en voor de hele Nederlandse bevolking. Het valt ons zwaar, dat we je 
voorlopig niet meer in onze salon kunnen ontmoeten en je onze diensten kunnen aanbieden. In ons 
systeem kunnen op dit moment geen boekingen gemaakt worden. Op onze site 
((https://www.VanMarco.nl), Facebook (https://www.facebook.com/VanMarco.Amsterdam/ ) en 
Instagram (https://www.instagram.com/vanmarco/ ) houden we jullie op de hoogte van alle verdere 
ontwikkelingen.  

 

 

FOCUS ON THE GOOD     
In deze lastige en verwarrende periode willen we er voor jullie zijn. Onder het motto van FOCUS ON 
THE GOOD blijven we contact met jullie houden en hopen we jullie met raad en daad terzijde te 
kunnen staan. Surf naar onze website en klik op FOCUS ON THE GOOD 
(https://www.vanmarco.nl/focusonthegood link) voor tips, instructiefilmpjes over het (bij)kleuren 
van je haar en het bijhouden van je bakkebaarden en nog veel meer. Achter de schermen zijn we 
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volop met van alles bezig. Blijf ons daarom volgen. En focus met ons mee!  <nog toevoegen foto Logo 
Focus on the Good.  

 

 VANMARCO HELP YOURSELF COLOURKIT 
Voorlopig even niet naar de kapper. Niet getreurd… VanMarco denkt met je mee. Heb je uitgroei of is 
je kleur niet meer mooi? VanMarco kan voor jou - voor thuisgebruik – een colourkit op maat 
samenstellen. In de kit: een verfbakje, kwastje, handschoenen, ontwikkelaar en natuurlijk verf in 
jouw kleur. Durf je de uitdaging aan? Alle informatie – inclusief instructie filmpjes 
https://www.youtube.com/watch?v=9M1QGDIqWug -  vind je op onze website 
www.vanmarco.nl/focusonthegood. Bestellen doe je via e-mail. De kit – beschikbaar vanaf 27 maart - 
sturen we naar je toe.  We zijn heel benieuwd hoe het jullie af gaat. Verras ons met een leuk filmpje 
of grappige foto van jou aan het werk in je thuiskapsalon. Het meest originele resultaat belonen we 
met een Olaplex-set ter waarde van €65,-.  FOCUS ONTHE GOOD… met VanMarco 
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VanMarco DO GOOD VOUCHER 
Ongewisse tijden. Voor iedereen… Ook voor VanMarco. Lang geaarzeld, maar de knoop doorgehakt.. 
Helpen jullie mee VanMarco wat ruimte te geven? Betaal met de VanMarco DO GOOD VOUCHER nu 
alvast je volgende knip- of kleurbehandeling. De hoogte van het bedrag mag jezelf bepalen. Als dank 
voor je aankoop geven we je 20% korting op al onze producten, die we met alle plezier naar je toe 
sturen. Bestel via. https://vanmarco.nl/focusonthegood/  Samen staan we sterk.   

 
 

 

OPGEKNAPT… 
De VanMarco binnenplaats is er klaar voor. Een nieuwe vloer, schutting, planten, olijfboom en een 
likje verf staan garant voor vele jaren zitplezier. Nog even geduld. Geduld dat straks beloont wordt 
met een kop thee/koffie of wie weet een glaasje bier of wijn in onze binnentuin! Klik op de link voor 
‘the making of’.  https://www.youtube.com/watch?v=AsBW08wMsWs 
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ZONDER HUMOR ZIJN WE NERGENS… 
Geen VanMarco Uittip. Uitjes, vakanties en vakantieplannen voorlopig on hold. Humor kent gelukkig 
geen grenzen of een lock down. Dan maar erop uit op een andere manier. Brigitte Kaanddorp nodigt 
je uit voor een kanotochtje op de Ardèche https://www.youtube.com/watch?v=BiJOiIFxr3U. Hebben 
we toch nog een uitje. En wie weet brengt het je op een vakantie-idee. Hoewel...   

 

STERKTE  
Namens het VanMarco team wensen we iedereen sterkte toe. Doe voorzichtig. Let goed op jezelf en 
op elkaar. De Italianen ‘zingen’ elkaar vanaf het balkon met deze woorden moed in:   'Andrà tutto 
bene' https://www.youtube.com/watch?v=Xj8L0NVpTCo. Samen zingen ze dit lied van de Italiaanse 
zanger Nesli. Ze putten moet uit het refrein: ‘Alles komt goed, maak je geen zorgen, samen komen 
we eruit…   
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