
...BERNHARD al 12 jaar in de fietsenbranche werkzaam is? Dat hij sinds 1 maart j.l. ons 
verkoopteam is komen ondersteunen? Wij vinden het top dat hij bij ons heeft gesolliciteerd!
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Deze krant is een uitgave ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van Fietsdomein, vestiging Wijk bij Duurstede

Alle genoemde aanbiedingen zijn geldig vanaf 15 april t/m 20 mei 2021 | zolang de voorraad strekt  | oplage: 35.000 stuks | vormgeving en druk: FOCUS reclame en marketing, Twello

Op 19 april 2021 is het precies 20 jaar geleden 

dat Henk van Dijk startte met Fietsdomein. 

Inmiddels is Fietsdomein een begrip in Wijk bij 

Duurstede en wijde omgeving.

Tevens is onlangs Fietsdomein VoorWijk geopend, 

onze 2e vestiging in Wijk. Genoeg redenen voor 

een speciale krant met nieuws en spetterende 

acties. Ook zijn er mooie prijzen te winnen.

20 JAAR 20 JAAR 
FIETSDOMEINFIETSDOMEIN!!

Wist je dat...

Meer informatie zie onze website: 

www.Fietsdomein.nl

of kijk op:   / fietsdomein

Wie jarig is trakteert! Wie jarig is trakteert! 
Fietsdomein 20 jaar in  
Wijk bij Duurstede

Lever je kassabon in tot 20 mei 2021 want wij 

verloten op 20 mei 20 taarten!!!
Kijk verderop in deze krant ook naar andere
leuke (win)acties!

  
  
   f

ie
tsDOMEIN

    20W
IJ

K
 B IJ  DUURSTED

E



  
  
   f

ie
tsDOMEIN

    

W
IJ

K
 B IJ  DUURSTED

E

3FIETSDOMEIN 20 JAAR

  Voortaan voor kinder- en jeugdfietsen 
naar Fietsdomein VoorWijk!

  Fietsdomein is vanaf nu ook  
Gazelle dealer

Openingstijden Fietsdomein VoorWijk

Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 _ 17.30 uur

Zaterdag: 09.00 _ 17.00 uur

gazelle.nl/makki

Koop nu de Makki 
bij Fietsdomein

Makki is een elektrische bakfiets waar jij én je kinderen elke keer weer met veel plezier gebruik van maken. Veilig en comfortabel, 
voor jou en je kleintje(s).

• Kinderen stappen eenvoudig in en uit dankzij de lage instap
• Moeiteloos van de standaard te halen
• Iconisch design, een fiets waarmee je gezien mag worden

Na de wielercarrière
De koffie van Henk wordt koud, hij heeft 
veel te vertellen. “Na mijn wielercarrière 
ben ik vijftien jaar werkzaam geweest 
bij Ahold, o.a. bij AH. Daarna heb ik 
vijf jaar als vertegenwoordiger gewerkt 
bij de firma AGU, een grote leverancier 
van fietskleding en accessoires. Tijdens 
het werk kreeg ik te horen dat Hans van 
Kerkhof zijn fietsenzaak ging sluiten in 
Wijk bij Duurstede. Dat was een kans 
voor mij en mijn broer. En zo begon 
Fietsdomein op de Klooster Leuterstraat 
twintig jaar geleden.

Het was spannend, want beiden hadden 
we geen ervaring met het runnen van een 
fietsenzaak. We zijn met niets begonnen, 
ik had nog nooit een fiets verkocht, het 
was dus een hele stap. Daarbij moest ik na 
enkele jaren alleen verder, mijn broer Jan 
stopte ermee. Het werd elk jaar drukker, 
Fietsdomein groeide. We begonnen een 
extra filiaal in Amerongen in 2017. De 
drukte bleef toenemen, zodanig dat we 
na 10 jaren verhuisden naar ons huidige 
pand aan de Zandweg, waar we in de jaren 
verder zijn gegroeid. In datzelfde jaar is 
Fietsdomein Amerongen overgenomen 
door medewerker Dion v.d. Veer.” 

Toen en nu
Na 20 jaar in het vak heeft de eigenaar 
van Fietsdomein natuurlijk ook veel 
veranderingen meegemaakt. Hij vertelt 
verder “Als ik de fietsenbranche vergelijk 
met twintig jaar geleden is er wel heel 
veel veranderd.  Het aantal leveranciers 
van fietsenmerken is toegenomen. De 
leveranciers werken op een hele andere 
manier dan vroeger. Er werd nog weinig 
met internet gewerkt en er waren bijna 
geen websites en webwinkels. Met de 
start in 2001 had ik al wel diverse 
e-bikes staan voor de verkoop, wat toen 
een beetje in opkomst was en kijk nu 
eens. Wat ook opvalt in al die jaren is dat 
de gewone stadsfiets bijna niet duurder 
is geworden.  Wat tevens niet veranderd 
is in al die jaren, is onze persoonlijke en 
klantgerichte aandacht voor iedereen die 
Fietsdomein bezoekt. Ook nu nemen wij 
nog steeds alle tijd voor onze klanten.”

Levenservaring
Henk is zelf ook veranderd. Afgelopen 
twintig jaar heeft hij best het één en ander 
meegemaakt en meer levenservaring 
gekregen. Vroeger droomde hij van een 

bloeiende zaak met een super goed 
inkomen, om heel veel leuke dingen mee 
te kunnen doen. Nu ziet hij dat na al 
die jaren anders. “Twintig jaar geleden 
dacht ik veel meer aan mijzelf. Nu zie ik 
wel dat geld relatief is, gelukkig zijn is 
veel belangrijker. Ik geniet veel meer en 
besef dat ik het heel goed heb. Ik voel 
mij veel meer verantwoordelijk voor mijn 
personeel, waarvan er verschillende een 
gezin moeten onderhouden. Soms zeg 
ik wel eens, we zijn met elkaar net één 
grote familie, daar moet je zuinig op zijn 
en goed voor zorgen.”  Wat Henk nog wil 
benadrukken is dat het huidige succes 
van Fietsdomein een gevolg is van de 
ongelooflijke inzet en motivatie van alle 
medewerkers.

Bedankt
Henk wilt u ook bedanken voor uw 
vertrouwen in Fietsdomein. Dit heeft 
ertoe geleid dat in april een tweede 
filiaal geopend is in het pand van 
autogarage Beijer: Fietsdomein VoorWijk. 
Henk en zijn medewerkers zullen er zeker 
voor zorgen dat u ook in de toekomst op 

hen kunt rekenen. Henk sluit af: “Feest 
vieren doen we samen. Om ons jubileum 
te vieren, trakteren wij en hebben wij 
diverse acties. U kunt prijzen winnen 
met de woordzoeker en de kinderen met 
kleuren. Blader de krant door en u komt 
alles tegen.”

Tot ziens bij Fietsdomein!
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Lees op deze website betrouwbare ervaringen van klanten over de 
ondernemers van de gemeente Wijk bij Duurstede.

Beoordeel zelf ook ondernemers en vergeet Fietsdomein niet. 
Regelmatig verloten wij een kleinigheidje onder alle Fietsdomein 
review schrijvers.

Wij vinden het in ieder geval erg leuk als u een review schrijft. 

Alvast bedankt!

Kent u de website: 
Ondernemerinwijk.nl?



 4 type Lugano’s
 Allen met middenmoter
  Nieuwste Lugano heeft  

625 Wh intube accu
 Vanaf € 2199,00
 5 jaar garantie

Wist je dat CORNÉ begonnen is in de autobranche? Maar dat hij nu 
alweer 14 jaar aan fietsen sleutelt bij Fietsdomein?

Wist je dat THIJS laatst bij een andere tweewielerzaak heeft gewerkt? 
Met gierende banden kwam hij na vijf maanden weer terug en dat maakte ons erg vrolijk.

Wist je dat...

...SJAAK ons regelmatig helpt met o.a. fietsen halen en 
brengen? Daar zijn wij erg blij mee! 
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...JAN FEDDEMA dit jaar eindexamen doet? Dat hij volgend schoolseizoen begint 
aan de opleiding voor Fietstechnicus en wij hier heel enthousiast over zijn?

Wist je dat...

M O E I T E L O O S

S T R E S S V R I J

M I L I E U V R I E N D E L I J K

̶

KENT U ONS FIETSMERK LUGANO AL?
Ons eigen fietsmerk Lugano is vijf jaar geleden opgericht door een aantal ondernemers, waaronder eigenaar van Fietsdomein Henk 
van Dijk. Deze ondernemers hebben allen veel ervaring in de tweewielerbranche. Inmiddels is Lugano bij 27 fietsspecialisten te 
koop. Specialisten met passie en liefde voor het vak en waar meedenken met de klant nog vanzelfsprekend is. 
Lugano fietsen zijn e-bikes voorzien van hoogwaardige en duurzame componenten. Dankzij oog voor detail en innovatieve 
oplossingen zijn deze fietsen duurzaam maar ook onderhoudsvriendelijk. De Lugano is een ideale fiets voor woon-werkverkeer 
en voor recreatieve tochten.
Er zijn vanaf dit jaar maar liefst 4 type Lugano’s. Allen met middenmoter en het allernieuwste model heeft o.a. een 625Wh 
intube accu, een onderhoudsvriendelijke Enviolo versnellingsnaaf en een sterke, maar ook geluidloze, Gates riemaandrijving. 
De prijs/kwaliteit verhouding van deze fietsen is top. Wij geloven in ons eigen merk en daarom krijgt u op elke Lugano e-bike 
5 jaar garantie! 

Kijk voor meer informatie op de website: www.lugano-fietsen.nl of kom aan in onze winkel. 
Een proefrit maken is natuurlijk mogelijk.

www.lugano-fietsen.nl

De promotietrucks van Kalkhoff rijden door heel Europa en 
presenteren de nieuwe Kalkhoff e-bikes! 

Op zaterdag 24 april staat deze promotietruck op de parkeer-
plaats van Fietsdomein. Kom je ook testen en ontdekken?
 
Kalkhoff ontwerpt betrouwbare elektrische fietsen om je elke 
dag voor werk en vrije tijd moeiteloos mee te verplaatsen. De 
wind voelen zonder er tegenin te hoeven trappen. Eenvoudig 
het verkeer inhalen. Moeiteloos, stressvrij en milieuvriendelijk.

K A L K H O F F 
T E S T I V A L

Z A T E R D A G  2 4  A P R I L

Wist je dat...

Wist je dat...
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nu ook Cannondale dealer!

Het MTB Vignet voor het Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug is hier verkrijgbaar.

Mountainbiken is een risicosport, pas je tempo aan aan je ervaring.
Houd rekening met andere recreanten.

MTB
2021

MTB vignet Utrechtse Heuvelrug
TE KOOP BIJ FIETSDOMEIN
De mountainbikeroutes op de Utrechtse Heuvelrug zijn aangelegd met subsidie-
geld en veel inzet van lokale vrijwilligers. Het onderhoud van de routes vergt 
veel tijd en geld. Door dit vignet draag je bij aan de instandhouding van de 
routes en aanleg van nieuwe routes. 
Het vignet kost € 7,50 en is een (kalender)jaar geldig op de routes die op ver-
meld staan op www.mtb-utrechtseheuvelrug.nl. 
Ook kan je op deze pagina terecht voor meer informatie als je het leuk lijkt om 
lokale vrijwilliger te worden!

€ 7,50

 Persoonlijke en oprechte aandacht!

 Wij denken graag met u mee!

 Service met een glimlach!

 Eerlijk en duidelijk advies!

 Deskundig en geschoold personeel!

  Moderne werkplaats voor reparatie en 
nazorg!

 GRATIS haal- en brengservice!

  Reparatiesnelservice en zadelomruil-
service!

 GRATIS leenfiets (e-bike mogelijk)!

 Wij bezorgen u onbezorgd fietsplezier!

Onze 10 krachten:
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Wist je dat...

Wist je dat...
...EVERT heel goed is met fotobewerking? 
Zo leuk om elke keer weer te zien wat 
hij er van maakt. Kijk eens op zijn 
website www.evertschiphuis.nl.

...WISSE als allerlaatste bij ons team is 
gekomen voor in de werkplaats op de 
zaterdagen?

Wist je dat...

K F B A N D E N S P A N N I N G

E F I H C S I R T K E L E O E E

T I S E R I O S S E C C A N L L

T E T V N A T U U R T V G D E S

I T N E L A D E P W E I E E D N

N S E R V I C E E R D O N R R A

G R D S Z A D E L N P O I H E C

K O S N G E W I U L I Z T O D H

E U O E A I C K A S K I G U N T

I T N L E H S D S L R D A D O E

N E S L T E E E E F N E R S E R

H L E I D N F D E L B A A B G L

C R N N E O I O E I R C N E A I

E G E G R N R N K E V C T U V C

T E I P G P L E I G W U I R O H

S T E I F R E D N I K T E T B T

ACCESSOIRES
ACCU
ACHTERLICHT
BANDENSPANNING
BOVAG
DESKUNDIG
EBIKE
ELEKTRISCH
FIETSROUTE
GARANTIE
KETTING
KINDERFIETS
KLEDING
NATUUR

ONDERDELEN
ONDERHOUDSBEURT
OPLADEN
PEDALEN
PROEFRIT
PROFESSIONEEL
SERVICE
TECHNIEK
TWEEDEHANDS
TWEEWIELER
VERLICHTING
VERSNELLING
ZADEL

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Oplossing

                             

K F B A N D E N S P A N N I N G

E F I H C S I R T K E L E O E E
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T E T V N A T U U R T V G D E S

I T N E L A D E P W E I E E D N
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N E S L T E E E E F N E R S E R

H L E I D N F D E L B A A B G L

C R N N E O I O E I R C N E A I

E G E G R N R N K E V C T U V C

T E I P G P L E I G W U I R O H

S T E I F R E D N I K T E T B T

ACCESSOIRES
ACCU
ACHTERLICHT
BANDENSPANNING
BOVAG
DESKUNDIG
EBIKE
ELEKTRISCH
FIETSROUTE
GARANTIE
KETTING
KINDERFIETS
KLEDING
NATUUR

ONDERDELEN
ONDERHOUDSBEURT
OPLADEN
PEDALEN
PROEFRIT
PROFESSIONEEL
SERVICE
TECHNIEK
TWEEDEHANDS
TWEEWIELER
VERLICHTING
VERSNELLING
ZADEL

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Oplossing

                             

JUBILEUM WOORDZOEKER

Mail uw oplossing, o.v.v. naam en telefoonnummer, naar:
info@fietsdomein.nl of knip de bon uit. U kunt deze 
bon bij ons door de brievenbus doen.  
Sluitingsdatum 20 mei 2021.

Zoek de woorden in de puzzel. 

De overgebleven letters vormen samen een zin.

MAAK KANS OP ONDERSTAANDE PRIJZEN:

Naam:                                       

Telefoonnummer:

ACCESSOIRES
ACCU
ACHTERLICHT
BANDENSPANNING
BOVAG
DESKUNDIG
EBIKE
ELEKTRISCH
FIETSROUTE
GARANTIE
KETTING
KINDERFIETS
KLEDING
NATUUR
ONDERDELEN
ONDERHOUDSBEURT
OPLADEN
PEDALEN
PROEFRIT
PROFESSIONEEL
SERVICE
TECHNIEK
TWEEDEHANDS
TWEEWIELER
VERLICHTING
VERSNELLING
ZADEL

1e PRIJS
Cadeaupas 

t.w.v. € 150,-

in onze winkel 
te besteden

2e PRIJS
Cadeaupas 
t.w.v. € 75,-

in onze winkel 
te besteden

3e PRIJS
Cadeaupas 
t.w.v. € 25,-

in onze winkel 
te besteden

...MICHIEL een echte carrièreswitch heeft gemaakt: van bassischooldirecteur naar 
tweewielerspecialist? Hij heeft hier absoluut geen spijt van! En wij ook niet.
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QWIC Premium i Serie: Geïntegreerde accu, 80Nm middenmotor, hydraulische schijfremmen, vanaf €2.549,-

Movanext lichtgewicht Fietsdrager, 

bij Fietsdomein NU MET 10% KORTING!
Het lage eigen gewicht van de Movanext drager ( v.a. 12,5 kg) is een heel groot voordeel 
van dit merk dragers en verhoogt in belangrijke mate het gebruikscomfort. 

Het verhaal van Movanext fietsendragers begon in 
2000 in Assen onder de naam Multa. In een kleine 
sociale werkplaats werd het eerste autonome 
klemsysteem ontwikkeld, waarbij de fietsendrager 
zonder hulpstukken en zonder extra gereedschap 
binnen enkele seconden op iedere trekhaak 
gemonteerd kon worden. Daarnaast was het systeem 
licht en zeer compact en past in de kofferbak van 
de kleinste auto’s. Deze drie factoren hebben in 
belangrijke mate bijgedragen aan het inmiddels ruim 
twintig jarige succesverhaal.

Recent is hier nog een opvallend kenmerk aan 
toegevoegd. Met de komst van de kleine hybride- 
en elektrische auto’s is er een  nieuw type RMC 
trekhaak op de markt gekomen. Het is bedoeld voor 
die auto’s waarvan  de fabrikant niet wil dat men er 
een aanhanger of caravan mee trekt. De trekhaak 
is zo ontwikkeld, dat de dissel van een caravan of 
aanhanger er ook niet op past. 

Deze trekhaken zijn vooral bedoeld voor het gebruik 
van fietsendragers. In de praktijk blijkt dat er nogal 
wat merken fietsendragers bestaan die toch niet op 
dit trekhaaksysteem passen. De Movanext dragers 
passen wel. Toch prettig om te weten als u in de 
toekomst een auto met RMC trekhaak zou willen 
aanschaffen.

De Movanext fietsendragers zijn uit te breiden 
voor het vervoer van 3 fietsen, waarbij de totale 
belastingdruk de 60 kg niet mag overschrijden.

Meer informatie en voor een goede demonstratie 
van het systeem kijk op www.movanext.nl of 
kom aan bij Fietsdomein. Vanwege ons 20 jarig 
bestaan en de opening 
van Fietsdomein VoorWijk 
krijgt u tussen 20 april en 
20 mei 10% korting op een 
fietsdrager van Movanext!

Lever de kleurplaat in voor 20 mei.

De prijs voor de mooiste kleurplaat is:
3x een Cadeaubon van The Read Shop 
t.w.v. € 20,00 in drie verschillende leef-
tijdscategorieën!

Daarnaast maak je ook kans op een 
mooie zelf uitgezochte fietsbel óf leuke 
toeter.

Deze kleurplaat is van:

Naam:

Leeftijd:

Plaats:

Telefoon:

E-mail:

...JOHAN bijna elk weekend aardig 
wat kilometers wegtrapt op zijn 
racefiets? Dat doet geen van ons 
hem na.

Wist je dat...

NOMI TENDO
Ruime fietstas met  
speciaal laptopvak 

Schoudertas, 
laptoptas 
en fietstas 

in één!

www.newlooxs.nl



...LES in 2019 als vierde is geëindigd op de Nederlandse kampioenschappen 
Fietstechnicus in opleiding! Wij waren (en zijn) super trots op hem!

Wist je dat NOAH de zoon is van Michiel en wij het erg leuk 
vinden dat vader en zoon goed kunnen samenwerken? 
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Wist je dat...

Wist je dat...

GRATIS extra garantie op 
uw elektrische fiets

De vergoeding voor de accu is het 4de en 5de jaar 50%. Uitzondering 
is ons eigen merk, Lugano. Elke prijsklasse van ons merk Lugano 
heeft 5 jaar garantie en dan is de vergoeding van de accu ook het 
4de en 5de jaar 100%!

Vijf jaar lang onbezorgd fietsplezier!
Mocht er reparatie nodig zijn, dan neemt u contact op met Fietsdomein 
en wij regelen alles voor u. 

MOOI OM TE WETEN: bij een nieuwe eigenaar binnen de looptijd van 
5 jaar is de E-BikeGarantie overdraagbaar. 
Heeft u al een e-bike in uw bezit en is deze niet ouder dan 2 jaar, 
ook dan kan u een 5 jarige E-Bike Garantie by CarGarantie afsluiten. 
De kosten bedragen normaal hiervoor €259,00. Wij bieden u deze 
mogelijkheid aan voor €199,00 in de periode tussen 20 april en 20 mei.  
Ook als u uw fiets bij een andere dealer hebt gekocht, kunt u toch de 
5 jaar garantie afsluiten! 

U krijgt bij Fietsdomein 5 jaar garantie op uw elektrische fiets vanaf € 2495,00 cadeau! 
Dit geldt voor veel onderdelen van uw tweewieler maar zeker ook voor de accu, motor 
en display.

Hoe ben je bij Fietsdomein terecht 
gekomen? 
Thijs steekt als eerste van wal: “Ik heb 
in mijn leven al van alles gedaan. Ik 
heb bij een drankenhandel gewerkt, bij 
een komkommer- en chrysantenkweker 
en daarnaast kluste ik thuis veel aan 
fietsen van vrienden en familie. Dat vond 
ik erg leuk om te doen. Toen ik 26 was 
kreeg ik de kans om stage te lopen bij 
een tweewielerzaak in Geldermalsen. 
Vanuit daar besloot ik de opleiding 
fietstechnicus te gaan volgen. Een wens 
van mij was een eigen zaak en die is er 
ook gekomen. In 1993 opende ik Maan 
Tweewielers in Culemborg. Helaas was 
het beter voor mij om na ruim 20 jaar 
te stoppen met deze zaak en toen vroeg 
Henk of ik bij hem chef werkplaats wilde 
worden.“
Les: “In de derde klas van het voortgezet 
onderwijs moest ik ergens stage gaan 
lopen. Techniek vind ik leuk en ik dacht, 
ik wandel bij Fietsdomein naar binnen 
om te vragen of het daar kan. Dat kon! 
En ondanks dat ik tijdens mijn stage ook 
zo’n 1000 tasjes moest vouwen, vond 
ik het zo leuk dat ik als zaterdaghulp 
ben gebleven. Na mijn middelbare 
schoolexamen ben ik ook de opleiding 
fietstechnicus in Nieuwegein gaan 
volgen. Vier dagen werken en 1 dag naar 
school. Deze heb ik mei 2020 afgerond 
en inmiddels ben ik samen met Thijs chef 
werkplaats.”
Mirjam: “Henk en ik waren buren, 
onze kinderen speelden met elkaar en 
zo werden wij vrienden. Zo’n 15 jaar 
geleden had ik geen plezier in mijn 
toenmalige baan. Henk was altijd erg 
laat thuis van zijn werk dus vroeg ik of 
hij geen hulp kon gebruiken. Dat vond 
hij wel wat spannend omdat we vrienden 

waren en de vriendschap niet kapot 
wilde maken. Ik beloofde dat ik snel een 
andere baan zou zoeken als samenwerken 
niet ging. Aangezien ik niets van fietsen 
afwist, begon ik voor 18 uur in de 
schoonmaak. Dit werd al snel 24 uur en 
schoonmaken was er bijna niet meer bij. 
Onze vriendschap ging niet stuk, deze 
werd hechter en hechter en inmiddels 
zijn wij alweer 11 jaar partners in de 
liefde. En die 24 uur zijn inmiddels 38 
uur geworden!”

Wat vind je zo leuk aan het vak en 
aan Fietsdomein?
Thijs: “Het is echt een afwisselend vak, 
geen dag is hetzelfde. In juni 2020 had 
ik afscheid genomen van Fietsdomein. Ik 
kon een andere uitdaging dichter bij huis 
krijgen en ben daar dus op in gegaan. 
Ik ging alleen niet meer fluitend naar 
mijn werk, miste het leuke clubje en na 
5 maanden weggeweest te zijn, kon ik 
gelukkig weer terugkomen bij Henk en 
zijn team. Mijn fluitje is weer terug. Ik 
heb elke dag zin om naar Wijk te rijden 
en aan de slag te gaan.”
Les: “Ik heb een beetje hetzelfde 
antwoord als Thijs, de afwisseling vind ik 
namelijk ook leuk, maar verder natuurlijk 
mijn salaris, de koeken die Johan altijd 
op woensdag op de markt haalt en de 
gezellige werksfeer.”
Mirjam: “Het wordt een saai antwoord, 
maar vooral de afwisseling en ons 
topteam. Mijn werkzaamheden zijn zeer 
divers. Van verkoop en inkoop tot de 
administratie, boekhouding, P&O en 
marketing. Juist die afwisseling vind ik 
erg leuk. Ik geniet van het contact met 
de klanten in de winkel en ook van mijn 
fijne collega´s.”

Wat is het gekste wat je in dit vak 
hebt meegemaakt?
Thijs: “Een klant had in Culemborg 
een proefrit gemaakt op een e-bike. 
De proefrit was bevallen en deze fiets 
moest het worden. Terwijl wij samen naar 
binnen liepen om alles rond te maken, 
keken we achterom en zagen we nog net 
iemand weg fietsen op deze tweewieler. 
Helaas, nooit meer terug gezien maar de 
desbetreffende klant heeft natuurlijk wel 
zo’n fiets geleverd gekregen.”
Les: “Tja, met collega’s onder elkaar 
gebeurt er regelmatig nog wel eens iets 
geks, maar dat vertel ik maar niet in dit 
interview.”
Mirjam: “Er was een klant die 2 fietsen 
had gekocht en deze na een jaar nog niet 
had betaald. Ik zat er achteraan maar 
elke keer hoorde ik andere smoesjes. 
Op een gegeven moment ben ik bij de 
Gravenbol aan het zwemmen en daar zie 
ik de twee fietsen staan. Op datzelfde 
moment komt meneer eraan lopen en 
ik vraag of ik de fietsen weer terug 
mag hebben. Hij belooft dat hij het nu 

echt gaat betalen. Uiteindelijk na nog 
ruim een jaar zijn de fietsen eindelijk 
afbetaald en bij de laatste betaling kreeg 
ik een grote bos bloemen. Mijn collega’s 
zeggen nu gekscherend: “Pas maar op, 
als iemand niet betaalt sturen we Mirjam 
in haar badpak erop af!” Ik zou nog wel 
een poos door kunnen praten met deze 
3 enthousiaste mensen, maar het is tijd 
om af te ronden. Voordat ik mijn pen 
en papier ga opruimen en de deur van 
Fietsdomein achter mij sluit nog een 
laatste vraag voor Thijs, Les en Mirjam: 

Als je een ander vak had moeten 
kiezen, alles is mogelijk, waar had je 
dan voor gekozen?
Thijs: “Mensen helpen, bijvoorbeeld als 
maatschappelijk werker.”
Les: “Autoschadehersteller” 
Mirjam: “Thijs en ik blijven dan collega’s. 
Want maatschappelijk werker, praktisch 
mensen helpen, zou ik ook gekozen 
hebben!”

WIE JARIG IS 
TRAKTEERT!

Bij elke aanschaf boven de € 20,00
EEN SHOPPER TAS CADEAU!

E-Bike Garantie by CarGarantie: fietsplezier met een extra goed gevoel!

Dit topteam is nog op zoek naar 

versterking. Iets voor jou?
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Fietsdomein

Wijk bij Duurstede

Zandweg 4
3962 EC Wijk bij Duurstede

T 0343 - 59 40 00
E info@fietsdomein.nl
W www.fietsdomein.nl

...HENK al 20 jaar tussen Veenendaal en Wijk op en neer pendelt? Een snelle 
rekensom, dat zijn minstens 240.000 km!

Wist je dat...

Wist je dat JAN onze stille genieter is? Dat we hem niet 
zouden willen missen, in die stilte verzet hij veel werk! 

Wist je dat...

...MIRJAM ooit twee gestolen fietsen 
heeft teruggevorderd van een fietsen-
dief? De crimineel gaf ze gelijk terug 
en daar stond ze, in de middle of 
nowhere, met haar kleine auto en 
twee fietsen...

Wist je dat...
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VANAF

€ 2.749,00

Lage instap, diverse kleuren en modellen.

T/M 20 MEI 2021:  GRATIS ACCU UPGRADE 
EN 5 JAAR GARANTIE!

Sparta a-Shine M8b 
Flex accu

Openingstijden

Di - Vr.  09.00 - 18.00 uur
Za. 09.00 - 17.00 uur
Privatshopping is ook mogelijk.

Fietsdomein VoorWijk        T  0343- 81 01 27     Openingstijden  Di. - Vr. 09.00 - 17.30 uur    Za. 09.00 - 17.00 uur

FIETSDOMEIN JUBILEUM AANBIEDINGEN...

€ 2.899,00

€ 2.749,00 *

Standaard 500Wh accu, 
Bosch Active Plus
Zwart of groen
MET 5 JAAR GARANTIE!
* Deze jubileumaanbieding geldt t/m 20 mei 2021

Kalkhoff Image 3.B 
Move BLX 2021

TOT ZIENS! 
BIJ FIETSDOMEIN
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