3TARTER VAN DE MAAND
Schoonheidssalon Pure & Beauty by Ilse brengt rust
EPE - Ilse Pannekoek (22) heeft
twee maanden geleden de sprong
gewaagd. Op 15 september is
ze namelijk begonnen met haar
eigen schoonheidssalon. Onder
de naam Pure & Beauty by Ilse
werkt ze vanuit huis en dat is aan
de Klimtuin 16 in Epe. “De behandelingen die ik geef richten zich
op verzorging en verbetering van
de huid. Ontspanning tijdens de
behandelingen staat centraal.”

te blijven in het vakgebied bezoekt
ze tweemaal per jaar een beurs in
Utrecht. Ook volgt ze trainingen
bij Cenzaa. Ilse heeft plannen om
workshops te gaan geven in haar
vakgebied. In groepjes van vier tot
acht personen gaat ze bij iemand
thuis tekst en uitleg over makeup geven. “Ik hoop dat ik dit werk
op den duur fulltime kan doen en
hoop ooit een salon ergens in een
winkelstraat te openen.” In de salon zijn ook cadeaubonnen te koop
en dat is natuurlijk leuk om (met
de feestdagen) te geven. Ilse werkt
alleen op afspraak.

door Barry Wensink

Al van jongs af aan heeft Ilse iets
met uiterlijke verzorging. Dat ze
op het Deltion college de opleiding
voor schoonheidsspecialiste ging
volgen kwam dan ook niet als een
verrassing. “Het duurde drie jaar en
is best een pittige opleiding. Vervolgens heb ik een half jaar stage gelopen bij De Veluwse Bron, maar ik
wilde graag voor mezelf beginnen.”
Een eigen klantenkring en natuurlijke producten: Ilse weet precies
wat ze wil en ging aan de slag om
haar droom te verwezenlijken. Dat
ze daarnaast parttime in een drogisterij werkt is ﬁnancieel natuurlijk aantrekkelijk, maar vergroot
ook haar (product)kennis. “Eind juli
was ik klaar met de studie en toen
ben ik eerst op vakantie geweest.

Gerard Buitenhuis overhandigt de taart aan Ilse Pannekoek van Pure & Beauty by Ilse.
Daarna ben ik hard aan het werk
gegaan.” Zo zocht ze onder andere
contact met de Rabobank en daar
kreeg ze gedegen advies. “Ze wezen
me op verschillende dingen waar ik
zelf niet aan gedacht had. Ik ben
daar erg tevreden over.” Middels
een advertentie in de krant en het
laten rondbrengen van ﬂyers wek-

te ze de belangstelling en inmiddels hebben diverse mensen al een
bezoek gebracht aan de keurig ingerichte behandelkamer. “Het zijn
over het algemeen vrouwen, maar
ook mannen zijn welkom. Voor de
huid is het goed als deze iedere zes
weken een behandeling krijgt.”
Daarbij werkt Ilse veel met de

huidverbeterende producten van
het merk Cenzaa en de make-up
producten zijn van Golden Rose.
Prima producten met een gunstige
prijs-kwaliteitverhouding. Om bij

Rabobank
Gerard Buitenhuis, Adviseur Bedrijven bij Rabobank Noordoost-Veluwe, overhandigt de taart aan Ilse
Pannekoek. “Als starter zul je even
tijd nodig hebben om een klantenkring op te bouwen, maar dat gaat
vast en zeker helemaal goedkomen.
Het ziet er in ieder geval heel mooi
uit”, wijst hij op de behandelkamer.
De Starter van de Maand is te bereiken via 06-13769899. Zie ook
www.pureandbeautyilse.nl
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