Het jaar 2019 loopt ten einde …
De kerstdrukte ligt inmiddels achter ons … nogal wat kerken wilden graag dat we net voor de Kerst
nog ‘even’ het één en ander aan het kerkgeluidsysteem veranderden of wilden uitbreiden. Met een
(soms net iets te) strakke planning gingen Theo Dul en Henk Lagerwaard op pad om daar aan gehoor
te geven. Vele kilometers gereden, veel uren (over)gewerkt en heel wat apparatuur geplaatst.
Het was wel ‘een dingetje’ dat er een aantal leveranciers vlak voor het einde van het jaar
leveringsproblemen hadden, maar op het laatste moment voor de Kerst zijn toch alle kerken
voorzien van hetgeen men bestelde, mede dankzij onze inventiviteit!
Het jaar 2019 was er niet één van ‘hollen en stilstaan’: het was bijna het hele jaar hollen! Theo heeft
dit jaar zo’n 55.000 kilometer op de teller staan en heeft heel Nederland en Noord-België doorkruist
om kerken te voorzien van goed werkende kerkgeluidsystemen.
We hebben gelukkig dit jaar maar weinig onze weekenddienst hoeven inzetten: dat betekent dat aan
de ene kant onze relaties goed zijn omgegaan met de apparatuur en ook dat we ons werk goed
hebben gedaan! Dat horen we gelukkig ook van hen terug: men is tevreden met onze aanpak en de
resultaten.
Ook in het nieuwe jaar blijven we innoveren met onze apparatuur: steeds meer kerken zijn
overgestapt op een draadloze bediening van de kerkgeluidsystemen en het komende jaar zullen we
de moderne technieken blijven toepassen en uitbreiden. Dat met hulp van onze leveranciers die ons
daarin voorzien, waarvoor dank!
We willen u graag bedanken voor uw opdrachten in het afgelopen jaar en zullen ook in 2020 ons
uiterste best blijven doen zodat u zorgeloos gebruik kunt blijven maken van uw kerkgeluidsapparatuur. Tussen Kerst en Nieuwjaar hebben we bedrijfssluiting maar in het geval van een
hulpvraag belt u naar 040-2420840 voor onze servicedienst.

We wensen u graag prettige kerstdagen
toe en een bijzonder mooi 2020!
Graag tot ziens.
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