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Pop- up kapsalon in het Stadhuis van MijnLeuven (Naamsestraat)  
t.v.v. het goede doel HONK vzw 

 
 
Beste ouder 
Beste leerling 
 
 
Ook dit schooljaar zet de afdeling haarzorg zich weer in voor het goede doel. We werken 
t.v.v. HONK vzw. HONK bouwt voor een vriendengroep van jongeren met een beperking een 
huis en een thuis en organiseert van daaruit zinvolle dagbesteding in en met de 
samenleving. Zo gaan deze vrienden en hun naasten de toekomst met een gerust hart 
tegemoet. 
 
Heel de afdeling haarzorg (2de graad, 3de graad, DBSO en duaal) zal op maandag 3 februari 
en dinsdag 4 februari in het stadhuis van MijnLeuven (Naamsestraat) aanwezig zijn om de 
haren en handen van de voorbijgangers te verzorgen tegen democratische prijzen. Op 
maandag komen de leerlingen van het 2de jaar haarzorg ook een handje helpen. 
De affiches en flyers voor ons event werden verzorgd door de collega’s van afdeling. 
 
Dagindeling: 
 
Maandag 3 februari: om 8.30 uur is iedereen aanwezig in het stadhuis van MijnLeuven 
Naamsestraat 3b te 3000 Leuven om de voorbereidingen te doen voor het pop- up kapsalon. 
Van 9.30 uur tot 16.00 uur ontvangen wij klanten. 
 
Dinsdag 4 februari: om 8.30 uur is iedereen aanwezig in het stadhuis van MijnLeuven om 
de voorbereidingen te doen. Van 9.00 uur tot 15.30 uur ontvangen wij klanten. 
Iedereen helpt opruimen. Als alles opgeruimd is, kunnen we naar huis vertrekken. We 
schatten dat dit ten laatste om 17.00 uur is. 
 
Belangrijk!!! Iedereen brengt eigen klein materiaal mee! 

Tijdens het pop-up kapsalon kunnen er ook wel heel wat competenties bereikt worden, dus 
vergeet zeker niet om je differentiatieboekje mee te brengen. 

We kijken uit naar deze twee dagen en hopen op een mooie opbrengst voor het goede doel. 
Vermits de activiteiten weerslag hebben op de te realiseren leerplandoelstellingen wordt er, 
zoals tijdens het normale lesverloop, qua attitude volledige inzet en medewerking verwacht. 
 

 
Met vriendelijke groeten 
 
M. Vandeghinste  E. Adriaans    Team Haarzorg  
Directeur   Pedagogisch Directeur  
         


