Dingen ontdekken ………
Bingelrade, 07 november 2013

Geacht Gildelid,
……….zoals Car Wellness. Je zult je af vragen wat dát nu weer is.
Daar kom je achter als je de volgende week vrijdag, 15 november 2013,
meegaat naar iClean Carwash te Brunssum.
Net zoals de vorige lezing in Oos Hoeskamer, waar Sjef Vrencken met
flair uitlegde wat er zoal komt kijken bij de forensische geneeskunde,
zal je nu ervaren wat er komt kijken bij Nederlands meest
geavanceerde autowasinstallatie.
Dat is meer dan alleen maar 60 m wasstraat. Dat gaat ook over zeer
laag energieverbruik, zeer laag productverbruik, zeer laag
schoonwaterverbruik, milieuvriendelijke reinigingsmiddelen en
uiteraard optimaal hergebruik…..enfin duurzaam autowassen.
Nog niet nieuwsgierig genoeg? Wij krijgen daar een uitvoerige
rondleiding in Nederlands modernste wasstraat, wij krijgen daar een
heldere presentatie over het uitgebalanceerd proces dat valt onder het
begrip iClean en wij krijgen daarbij ook nog een natje en een droogje!
Als dat geen uitdagend programma is dan weten wij het ook niet
meer…..
Dus als je een beetje hart hebt voor je auto, als je een beetje hart hebt
voor het milieu, als je je televisie en je luie stoel een avond kunt
missen, dan zien wij jou op vrijdag 15 november a.s. om 19.30 uur bij
iClean, Molenvaart 15 te Brunssum.

Wij vertrekken, al carpoolend, vanaf Oos Hoeskamer om 19.15 uur
stipt en uiteraard kun je ook rechtstreeks op eigen gelegenheid gaan.
Alleen, geef dat dan even aan onze secretaris Wiel door, zodat die
weet of wij compleet zijn. Want er is niets zo vervelend als de
rondleiding of de presentatie reeds begonnen is en er nog altijd leden
blijven binnendruppelen.
Oh ja, de chauffeurs van de carpoolauto’s staat nog een verrassing te
wachten. Nu zal er wel een overaanbod van rijders zijn……?
“Ik heb geen speciaal talent. Ik ben slechts nieuwsgierig” (Albert Einstein)
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