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Hij heeft inmiddets sinds

de opening op r3 juti bijna z.ooo auto's

gewassen en de venrachting is dat de
tel[er een jaar na de opening op 41.ooo
zal staan. André de Vries opende vorige
maand ziin wasstraat 'Camrash Heemstede'. "lkwerkte als lT-manager en werd
ontstagen. Rond Kerstmis in zor3 ging ik
miin auto wassen in Hoofddorp", zegt De
Vries. "lk dacht: het is toch eigenliik van
de zotte dat ik zo'n eind moet riiden, ik
kan beter zetf een wasstraat openen."
door Christo Wormerdom

is de hypermoderne wasstraat, waar maar liefst dertig auto's per
uur gewassen kunnen worden, een feit.
Aan de Nijverheidsweg, in het voormalig postsorteercentrum tegenover de
Inmiddels

brandweer in Heemstede, vond André
de Vries het pand en het terrein waar

hij zijn wasstraat kon openen. De wasstraat is milieuwiendelijk, de auto's

worden gewassen met ecologische
shampoo en wax. Na de wasstraat mag
er gratis gebruikt worden gemaakt van
de stofzuiger.

Binnen in het bedrijfspand staat een
wasstraat waar gekozen kan worden

O

uit verschillende programma's. Vanaf
acht euro (programma brons) wordt
de auto vooraf gewassen door een
voorwasser en daarna gaat de auto de
wasstraat in. "Bestuurders kunnen irr

de auto blijven zitten terwijl de auto
gewassen wordt", legt De Vries uit. "Bij
het programma zilver worden insecten
vennjderd, wordt het chassis gereinigd
en rvoidt de auto gewaxt, bij goud komt
daar nog polish bij.' Buiteir siaan drie
lvasboxen waar cie auto zeif gewassen

kan -woreien. Eeir van de wasboxen
hreft:r;nc, nr sleige:s voor nel w'assen

André de Vries uit Vogelenzong opende
met succes een hWermoderne wosstroot

in

Heemstede (Foto: Christo Warmer-

dom).

programma's. Om de opening feesteIijk te vieren, heeft Carwash verschillende interessante aanbiedingen. Wie
bij Esso voor 25 euro of meer heeft
getankt, mag tot eind augustus tegen
inlevering van de bon gebruikmaken
van het gouden programma en betaalt
slechts 7 euro in plaats van 14 euro.
Tegen inlevering van de bon uit deze
krant kost het programma goud slechts
10 euro in plaats van 14 euro.
DeVries heeft met Carwash Heemstede
een mooie onderneming neergezet. De
Vogelenzanger verkreeg een groot deel
van het geld om zijn bedrijfop poten te
zetten door middel van crowdfunding.
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Professioneel . flexibel . goede kwaliteit
scherpe prijzen . vrijblijvende offerte
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Het ceNrRuM vooR

gekomen."'
Carwash Heemstede verhuurt ook aan-

hangers.

"Wij hebben

verschillende

aanhangers. De verhuur van aanhangers zien wij als een extra service naar
onze klanten toe."
Carwash Heemstede is elke dag ívan
maandag tot en met zondag) geopend
van 8.00 tot 19.00 urir en is te tinden
aan Nijverheidsu'eg 10 in I'ieemsteie.
iGjk voor meer info op: wr,l^,nr.cair,.,,ashheemstede.nl. c
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Nieuwe lessen Argentijnse

TANGO
ledere maandagavond in
Café TapUit op de
Wagenweg

Om 19.00 uur Beginners.
Vanat 7 september a.s. met
Vitor Costa en Manuela
Rivero.
Opgave en lnfo via
06-361 96798 oÍ
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ALLE RUBEUVIJS

"Ik had het benodigde geld, twee ton,
ook goed geholpen door de Gemeente
Heemstede. In mei van dit jaar ben ik
begonnen met het slopen en de opbouw
van het bedrijf." Inmiddels heeft hij al
heel wat teweden klanten gehad. "Mensen zijn blij dat ze niet meer ver hoeven te rijden voor een goede wasstraat.
laatst zei iemand tegen me; 'Zo mooi is
mijn auto nog nooit uit een wasstraat
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binnen negen uur bij elkaar. Ik ben

van rte ca1-ilvan of camoei.
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