Naar Modeshow breimode Marcienne Collectie te Heinsberg
Vaker vragen wij u om mee te denken over nieuwe of andere bestemmingen. Gelukkig doet u dat en
geeft u suggesties. We onderzoeken dan de mogelijkheden en passen die daar waar mogelijk in.
De interesse voor dit ritje trof onze sterkste verwachtingen.
Hadden we 1 rit ingepland, inmiddels hebben we er 3 uitgevoerd en staan er nog 2 in de planning.
Het is ook de moeite waard. Na een ritje van een half uur stopt de bus voor de ingang van Marcienne
Collection te Kirchhoven-Heinsberg.
De enthousiaste medewerkers van Marcienne staan klaar om u welkom te heten en uw jas in ontvangst
te nemen. Het is een gezellige drukte in de showzaal van Marcienne. In dit geval is het de Duitse taal
die de boventoon voert, maar ja wat wil je, we zijn in Heinsberg en er is net een hele bus met dames uit
de omgeving gearriveerd. Echter de dames die ons ontvangen spreken ook allemaal Nederlands, want
er komen ook regelmatig bussen met Nederlandse dames de show bezoeken.
De klanten van de Boodschappenplusbus wordt de gelegenheid geboden om bij de show aan te
sluiten.Op de voor ons gereserveerde tafels staat de koffie en een stuk Limburgse vlaai te wachten.
Kort daarna begint de Live-modeshow van de Verrassende Breimode van Marcienne.
Eerst wordt de huidige collectie getoond en daarna is de nieuwe Lente-collectie aan de beurt.
Na de show gaat de winkel open en mannequins die zojuist de mooiste creaties hebben getoond zijn
behulpzaam bij het uitzoeken van een passende creatie. Hoewel het een verkoopdemonstratie was is,
worden de bezoekers op geen enkele manier gepusht om iets te kopen. De kwaliteit en de
aantrekkelijke prijzen maakt toch dat de meeste dames iets kopen om hun garderobe aan te vullen..
Voordat we weer huiswaarts keren, genieten we nog eerst van een vers kopje koffie en wordt op
speciaal verzoek van de Roermondse gasten getoond hoe lange sjaals geknoopt kunnen worden.
Al met al een geslaagd uitje, dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Had u deze rit ook willen maken, maak dit dan kenbaar dan kunnen we de rit wellicht nog een
keer plannen.

