
giessen-oudekerk • Margriet Leeu-
wis ging oktober vorig jaar in Giessen-
Oudekerk van start met haar pedicure-
salon. Voor het eerst is ze eigen baas. 
“En het is heerlijk. Dit werk geeft heel 
veel voldoening.”

Na jaren op kantoor gewerkt te heb-
ben, vond Margriet Leeuwis het tijd 
voor een nieuwe uitdaging. Ze ging 
aan de slag met de opleiding tot pedi-
cure en richtte één van de kamers van 
haar huis in Giessen-Oudekerk in als 
salon. “En waarom ik juist voor dit vak 
heb gekozen? Je hebt veel contact met 
je klanten én voeten vind ik een deel 
van het lichaam dat vaak verwaarloosd 
wordt. Als de voeten wat beter zicht-
baar zouden zijn, zouden we zeker be-
ter verzorgen.”

Voetverwennerij
Pedicuresalon Margriet Leeuwis is 
daarvoor het juiste adres. Aan de Oud-
kerkseweg 66a behandelt Margriet al-
lerlei voetklachten, zoals eelt en inge-
groeide nagels, verzorgt ze de nage-
lomgeving en biedt ze een compleet 
pakket aan voetverwennerij aan. “Een 
massage, een voetmasker een voetbad; 
het is allemaal mogelijk. Daarnaast 
versier ik ook nagels met bijvoorbeeld 
bloemetjes of plakplaatjes. Veel klan-
ten vinden dat heel leuk, zeker nu het 

voorjaar eraan komt en de teenslip-
pers uit de kast worden gehaald.”  
Margriet Leeuwis neemt de tijd voor 
haar klanten. Niet een kwartiertje voor 
een behandeling waarna de volgende 
alweer op de stoep staat. “Mensen ver-
tellen soms best persoonlijke dingen. 
Dan moet je niet steeds op je horloge 
zitten te kijken.”
Met merkbaar enthousiasme praat de 
inwoonster van Giessen-Oudekerk 
over haar nieuwe beroep. Mensen met 
een goed gevoel en goed verzorgd de 

deur uit laten gaan, daar streeft ze 
naar. “Mijn klanten komen hier uit de 
omgeving. Het mooie is dat er soms 
een melkveehouder op de stoel zit en 
daarna de bewoner van een villa. Het 
geeft heel veel voldoening als iemand 
met pijnklachten hier binnenkomt en 
pijnvrij weggaat. Als je zo’n reactie 
hoort, dan doet me echt goed. ”

Voor meer informatie of het maken 
van een afspraak: 0184-652211 (be-
handeling volgens afspraak).

Verwen je voeten bij Margriet Leeuwis
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