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PAASVUUR 2017 

Even een mededeling omtrent het paasvuur. Anders dan voorgaande jaren worden de takken niet 

meer gehaald, maar kunt u de takken brengen.  

De tijden voor het brengen zijn op zaterdag van 09:00 tot 

12:00 en van 13:00 tot 16:00. 

De reden voor deze wijziging is dat er geen vervoersmiddelen 

zijn en een gebrek aan vrijwilligers speelt ook een rol. Maar 

omdat wij toch de traditie in stand willen houden, proberen 

we op deze manier toch een gezellig paasvuur te organiseren! 

 

En mocht u nog tijd over hebben, alle hulp is welkom! 

Contact: Ilona de Groot 0646128733 

 

 

 

HUMANITAS KINDERVAKANTIEWEKEN 2017 

Ook dit jaar organiseert Humanitas in de zomervakantie 

vakantiekampen voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 14 

jaar. Deze kampen worden gehouden in Drouwen en 

Appelscha. De kampen in Appelscha zijn speciaal ingericht 

voor kinderen met een gedragsafwijking in de zin van ADHD, 

PDDnos of anderszins. Deze kinderen moeten wel als 

zodanig gediagnosticeerd zijn. 

 

Voor gezinnen met een bijstandsuitkering worden de kosten volledig vergoed door de gemeente 

Emmen. Aanmelding voor de kampen dient zo spoedig mogelijk te gebeuren maar in ieder geval 

uiterlijk 15 april. 

 

Voor meer informatie en eventueel aanmelding van kinderen kunt u bellen met: mevrouw Berends, 

tel. 0591-371628 of de heer Koops, tel. 06-10674935. 

 Inlichtingen: C. Neef Weerdingerkanaal ZZ 137  7831 AJ    Nieuw Weerdinge  Tel: 522521 
 Bank: Rabobank Nieuw Weerdinge  Rek.nr 34.59.14.600    E-mail: streekbode@hetnet.nl   
   
 Klachten bezorging:                       Inleveren kopij:  C. Neef   Weerdingerkanaal ZZ 137 
Ginie de Vries   521365   en in de postbus van De Streekbode bij tankstation "Elan" 

Informatiekrant uitgegeven door de Stichting Dorpskrant Nieuw Weerdinge. Verschijnt 1 keer per 14 dagen. 
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KERKDIENSTEN 

 

Protestantse Gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel: 

2 April 

Plaats: Roswinkel 

Tijd:  10.00 uur, voorganger Ds. van Elten 

9 April 

Plaats: Het Anker 

Tijd:  10.00 uur, voorganger Ds. A. van  

 

Baptisten gemeente de Open Poort:  

2 April 

Plaats: De Open Poort 

Tijd:  9.30 uur, voorganger Ds. T. Alkema, Heilig Avondmaal 

9 April 

Plaats: De Open Poort 

Tijd:  9.30 uur, voorganger Dhr. H.Sikkema 

  

 

 

KOOPJES 

Spelregels “koopjes”. 

 De bedoeling van het plaatsen van een koopje is (tweedehands) spullen, die men van de hand wil 

doen, goedkoop aan te bieden. Om de koopjes te laten plaatsen kan men de tekst (niet te lang) met 

1 euro per artikel in een gesloten envelop inleveren bij de inleveradressen. Voor nieuwe spullen kost 

een koopje € 3,- per artikel.   Familieberichten (bedankjes, jubilea e.d.) kosten € 5,-, met een  

foto € 7,50 

 

Gevraagd: oud ijzer en metalen. Wordt gratis afgehaald. Bellen na 16.00 uur.  

Handelsonderneming Sanders-Stap.  

Tel. 06 55808002 

 

Gevraagd: Rommelmarkt spullen. Wij halen het 

gratis op. Tel:0591-521497 

 

 

Te Koop: Mooie gebruikte kleren, van alles wat. 

Lammie Keen, Schroaterbergerstraat 10, 

Rütenbrock. Tel: 0049-5934703879 

 

 

Gratis af te halen: wit, gebruikt, 

kinderboekenkastje met schuin aflopend dak. 

Tel: 522091 

 

 

Te koop: blauw gympakje, maat 12. €10,00 Tel: 

522091 
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GEVONDEN 

 

Een kinderbril gevonden op de parkeerplaats aan de J.Jolingstraat. De bril kan afgehaald worden aan 

de J.Jolingstraat 19. Tel: 0591- 521684 

  

 

KLEDINGKRINGLOOPNIEUWS 

Stichtingkledingkringloop is een van de tien genomineerden voor ’t Emmer 

doempie van ’t joar. Het doel van de verkiezing is om 

vrijwilligersorganisaties te waarderen in het kader van armoedebestrijding. 

Aan de verkiezing is een financiele waardering verbonden van 

respectievelijk   €8000-€ 4000- € 3000. Dit geld zouden wij heel goed 

kunnen gebruiken in onze ondersteuning van de voedselbank. 

 

In de periode van 24 maart tot en met 13 april 2017 kunnen de inwoners van Emmen digitaal een 

stem uitbrengen. U kunt de verkiezing volgen op de site van de gemeente Emmen.  

www.gemeente.emmen.nl  

Wij willen u dus vragen om massaal op ons te stemmen. Alvast bedankt, namens alle inwoners van 

Nieuw-Weerdinge  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Maik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       In herinnering 

              25-03-2016                                                            25-03-2017 

                                                  WILLEM REGTS 

 

                             Al een jaar niet meer je stem , je lach 

                             Het samen genieten van  een mooie dag 

  

                             Niets is meer hetzelfde in ons leven 

                             Alleen liefde en herinnering is gebleven 

  

                             Na een jaar nog steeds het verdriet 

                             Want vergeten kunnen wij je niet 

 

Janny 

Henry & Marleen 

Jolanda & Erik 

Eva & Aron 

Roan , Elin & Thim 
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EETTAFELPROJECT BREIDT UIT! 

Het eettafelproject in De Badde is een succes. En het blijkt, dat er ook 

mensen zijn die liever 's avonds warm eten. Wij willen graag aan die 

wens voldoen en hebben voorlopig besloten om, bij voldoende 

belangstelling, ook op dinsdag te gaan koken, maar dan 's avonds. 

 

We hebben dan  wel versterking nodig van het kookteam. Nu wordt er 

elke donderdag een maaltijd op tafel gezet die bereid is door Janny Regts en Gea Vos. Zij worden 

daarbij geholpen door Sandra Barelds, Anja Koops, Barbera Schoonbeek en Harrie Visser.  

 

Wilt u ook wel eens gezellig uit eten met dorpsgenoten. Dan kunt u zich melden bij het beheer van 

De Badde. U kunt dan aangeven of u op dinsdag avond om  half zes of op donderdagmiddag om 

twaalf uur wilt eten. U moet wel een dag tevoren reserveren. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. 

U betaalt slechts € 5,00 voor een driegangen menu. Geef ook 

even aan of er rekening gehouden moet worden met een dieet. 

 

Als het vervoer een probleem voor u is meldt dit dan bij uw 

reservering. Wij kunnen zorgen  dat u gehaald en gebracht wordt.  

U kunt het beheer van de Badde overdag bellen op 

telefoonnummer 0591-521733. Even langskomen kan natuurlijk 

ook 

 

 

 

DANSEN IN DE BADDE 

Er is Zaterdag 8 April weer dansen in DE BADDE. U kunt met 

allerlei dansen meedoen zoals: 

 

Stijldansen, Oude dansen, Country en Zuid-Amerikaanse dansen 

 

Aanvang 20.00 uur zaal open om 19.30 uur.   

Tot ziens Zaterdag 8 April.   Namens DE BADDESWINGERS  
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ALBERT ZEFAT ERELID FTC TOERLUST  

Tijdens de jaarvergadering van Toerlust op 

15  maart jongstleden werd Albert Zefat 

benoemd tot erelid van de fietstoerclub.  

 

Albert had aangegeven te stoppen als lid 

van de club maar dat lieten het bestuur en 

de aanwezige leden niet ongemerkt voorbij 

gaan.  

 

Albert is één van de vijf heren die de 

fietsclub 35 jaar geleden hebben opgericht. Secretaris Jan de Vries, greep dit (bijna) 35 jarig jubileum 

aan om Albert in het zonnetje te zetten en hem met de benoeming van het erelidmaatschap te 

verrassen.  

 

In vogelvlucht werden de oprichting, de activiteiten en een aantal fietsreizen / weekenden door Jan 

onder de loep genomen, verhelderd door leuke foto’s en lachwekkende anekdotes. 

 

Op 15 april 1982 kwamen een aantal toen nog losfietsende enthousiastelingen bijeen in De Tibbe om 

te praten over de oprichting van een toervereniging. De vereniging werd statutair vastgelegd op 13 

oktober 1982. Vanaf toen heeft Albert veel voor de vereniging betekend, onder andere jarenlang als 

penningmeester / bestuurslid, bij het 

organiseren en meehelpen van uitjes naar 

Limburg, de fietsvierdaagsen, fietstochten, 

wielerrondes en de  ATB- tocht.  

 

Hiernaast zomaar even een stukje 

geschiedenis. In de beginjaren van de 

vereniging was het vervoer van veel fietsen een 

probleem. Goede fietsendragers waren er nog 

niet. De oplossing werd gezocht in een fietskar. 

Een kar die veel bekijks trok en waar precies 10 fietsen op pasten. Albert en Klaas Pomp hebben daar 

vele uren werk in zitten.  

 

In oktober volgt een overzicht  van 35 jaar FTC Toerlust. 

 

 

PLASTIC ZAKKEN 

Het beheer van De Badde is erin geslaagd om nog een partij zakken voor plastic afval te 

bemachtigen. Dus, zolang de voorraad strekt kunt u overdag weer plastic zakken halen in De Badde. 

 



De Streekbode  -  30 maart  2017 
 

 

 

6

NIEUWS VAN GYMVERENIGING AMICITIA 

Op 25 Februari waren er voor onze turnsters onderlinge wedstrijden 

in Tweede Exloërmond. 

De turnsters hebben allemaal ontzettend goed hun best gedaan, 

met als resultaat de volgende uitslagen:  

 

• Emily Prins, Naomi Rengers en Annelie Brakels gingen naar huis met goud! 

• Romay Super en Britte Idema haalden zilver! 

• Anne Broekman, Marissa Sassen, Marlies van Elten en Nienke Goet gingen met brons naar 

huis!  

 

Op 11 maart mochten een aantal meiden voor de tweede keer meedoen aan een KNGU- wedstrijd in 

Westerbork. Een uitstekende mogelijkheid om extra wedstrijdervaring op te doen en ons te meten 

met meiden uit de gehele provincie Drenthe. Ondanks de goeie oefeningen werden er hier geen 

medailles verdiend. Op 8 april staat deze KNGU-wedstrijd opnieuw op het programma, een nieuwe 

ronde nieuwe kansen. Veel succes dan. Wie we ook heel veel succes wensen is ons lid Annelie 

Brakels. 

 

Voor foto's van de onderlinge wedstrijden kunt u een kijkje nemen op onze internetsite 

www.gymamicitia.nl 

 

Onze streetdance groep gaat op zaterdag 13 Mei meedoen aan een ontzettend leuke dansshow, 

namelijk: Move it 2017!!! Deze Show wordt gehouden in de sporthal in Angelslo. Onze dansers zijn 

ontzettend druk bezig met de voorbereidingen en er wordt hard geoefend. 

 

Wilt u komen kijken? Kaartjes kunt u bestellen op www.moveitevents.nl 
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KINDERHULPCOLLECTE 

 

…zodat kinderen in armoede er óók bij kunnen horen! 

   

Wat als je altijd naar school moet lopen, je opleiding niet af kan 

maken of niet kunt leren zwemmen? Terwijl je als kind niets liever 

wil dan er gewoon bij horen en meedoen met je vrienden en 

klasgenoten. Om dit mogelijk te maken, doet Nationaal Fonds 

Kinderhulp van 10 t/m 15 april een beroep op uw vrijgevigheid. 

Steun kinderen in armoede en geef aan de collectant! 

 

Kinderhulp vindt dat alle kinderen erbij moeten kunnen horen. Helaas groeit 1 op de 8 kinderen in 

ons land op in armoede. Ze kunnen niet meedoen met leeftijdsgenootjes en hebben volwassen 

zorgen. Kinderhulp helpt hen door simpele dingen zoals sport, een dagje uit, opleiding of een 

cadeautje van Sinterklaas mogelijk te maken. Omdat ook zij meetellen en een mooie toekomst 

verdienen. 

 

Om al deze kinderen te kunnen helpen, is veel geld nodig. Kinderhulp hoopt daarom op uw gift 

tijdens de collecteweek van 10 t/m 15 april. Elk jaar gaan er 18.000 collectanten op pad, dus grote 

kans dat ze ook bij u langskomen. Met uw gift steunt u niet alleen Kinderhulp, maar draagt u ook bij 

aan een mooiere samenleving waarin iedereen meetelt en kan meedoen. Samen maken we dit 

mogelijk! 

 

Ga voor meer informatie over Nationaal Fonds Kinderhulp en de collecte naar www.kinderhulp.nl   
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Foie gras uit de zee. 

Bij mijn laatste culinaire trip naar Düsseldorf kwam ik via een 

redactioneel verslag in een culinair blad in gesprek met een 

gepassioneerde kok. 

 

Het thema ging over organen, vooral de lever van vissen. 

Lever van dieren is een zeer geliefd product in de keuken. Vooral 

van zoogdieren en vogels. Maar ook vissen hebben een lever maar 

die worden zelden of nooit in de keuken gebruikt. Zo lazen wij dat 

op een markt in Frankrijk bij een vishandelaar op zijn kraam licht bruine glimmende plakken lever 

lagen van bijna een kilo per stuk. Het waren levers van de zeeduivel. Met die duivelse grote koppen. 

Deze levers braad je niet zoals kalfslever, die nog rosé mag zijn maar goed doorbakken. Vooral aan de 

buitenkant stevig aanbakken. Hoe ruikt de lever van de zeeduivel. Je ruikt zee, algen en een iets 

muffe toon. Na het braden werd er gegeten. Volgens de proevers smaakte het naar zee, algen met 

schroei aroma, niet vissig maar toch een beetje vaag en onduidelijk. Het had ook de consistentie van 

gebraden ganzenlever. Met een stevige bite. Afgezien van kaviaar is het bij ons niet gebruikelijk dat 

innerlijke delen (organen) van de vis gebruikt worden. Vooral vis fijnproevers denken bij organen van 

vis direct aan de "fugu." 

 

 Deze Japanse Sashimispecialiteit, met giftige organen (vooral de lever) mag in principe alleen maar 

bereid worden door speciaal opgeleide koks die hiervoor ook een examen moeten afleggen. De 

ingewanden van de Fugu-vis moeten zeer zorgvuldige verwijderd worden. Het verkeerd bereiden kan 

de dood ten gevolgd hebben. Of je komt in een zeer zware coma. Wat ook nu nog regelmatig 

gebeurt. Tegenwoordig worden ook gifvrije Fugu-vissen gekweekt en dat maakt het nuttigen ervan 

een stuk plezierig, maar ook een stuk minder spannend. Echter ook diverse andere vissoorten 

kunnen gevaarlijk zijn als men de organen ervan eet. Traditioneel werd er in noord Europa veel lever 

van kabeljauw gegeten, tegenwoordig nog verkrijgbaar in blik en dan gerookt. Of de lever van de 

kwabaal. Een soort paling wiens bloed het slangengif bevat. Heel belangrijk is bij het vissen hierop 

dat er geen bloed in open wonden komt. De vis zelf is echter een ware delicatesse. Ook zijn er 

vissoorten die een gigantische grote hoeveelheid vitamine A opslaan in de lever. Het gebeurde in 

2015 bij een visser in Tokio, die 800 gram lever van een reuzenzeebaars gebraden en genuttigd had. 

Met als gevolg een huidziekte en complete haaruitval. Dezelfde ziektes zijn geconstateerd bij het 

nuttigen van organen van de grote geelstaart of barnsteen makreel. Het is dus verstandig als men vis 

organen en dan vooral lever wil nuttigen of bestellen dat dit 

bij vakkundige mensen en leveranciers gedaan wordt. Als men 

zelf vis gevangen heeft, vooral onbekende vissoorten bijv. 

tijdens vakantie bij de Middellandse zee of in de tropen, kan 

men beter de vingers er van af laten. Ook tijdens de 

zwangerschap is het goed om hier voor op te passen.  

 

Vriendelijke groet. Rien Prinsen Facebook. Rien Prinsen 
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ONTDEK HET PLEKJE 

 Het plekje van de vorige keer inStreekbode 13 is goed geraden door 

Lammie Wagenaar. De foto was genomen van een punt van het dak 

van de vernieuwde benzinepomp Avia achter in de Mond. 

 

 Doet u deze keer ook mee? Waar is deze foto gemaakt? 

 

 Oplossingen kunnen ingeleverd worden op het e-mailadres 

streekbode@hetnet.nl of op adres Weerdingerkanaal n.z. 122, tel: 

0591-522091.  

 

De juiste plek wordt bekend gemaakt in de volgende Streekbode. 

 

 

 

 

 

•  Secr. G.J.Soer 

•  Weerdingerkanaal nz 155 

•  7831 HL Nieuw Weerdinge 

•  Tel: 0591-521367 

• Bankrekening: 

         NL51 RABO 0184 8645 50 

 

    E-mail: vriessoer@kpnmail.nl 

 

Weerdingerkanaal zz 151. 

In de dertiger jaren verkocht dokter J. Beerta een stuk grond van zijn tuin aan de heer Schenkel, die 

al een rijwielzaak had. Hij bouwde er een woonhuis annex winkel en werkplaats. De zaak werd 

omstreeks 1939 overgenomen door zoon J. Schenkel jr. In 1967 kocht de heer H.A.Pals het pand en 

zette de rijwielhandel voort. Nu zit zoon Remmelt Pals in 

de zaak. 

 

Weerdingerkanaal zz 154. 

In dit deel van het dubbele pand, dat in 1960 werd 

gebouwd, startte Jacob Snijders zijn kapperszaak. Toen hij 

stopte als kapper ging hij over op de verkoop van 

parfumerie-, tabaks en papierwaren en literatuur. Zijn 

dochter en schoonzoon zetten de zaak later voort. De zaak 

is nu al meerdere jaren gesloten. 
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Weerdingerkanaal zz 155. 

In het voormalige brughuis had Joost Schenkel een 

rijwielhandel en de heer Schuur had er een 

schilderszaak. Derk Idema startte er weer een 

rijwielzaak. Hiervoor maakte hij gebruik van een 

houten loods, die naast de woning gebouwd was. Na 

enkele jaren verplaatste hij zijn bedrijf naar een loods 

tussen 1
e
 Kruisdiep 4 en 6. 

 

Op de hoek van  het 1
e
 Kruisdiep en het 

Weerdingerkanaal werd het vroegere brughuis afgebroken. Er werd een dubbele woning gebouwd 

met aan de zijkant een uitbouw. Hierin werd het nieuwe postkantoor gevestigd. De heer Kruit was 

tot 1972 kantoorhouder en van 1972 tot 1978 waren er steeds tijdelijke kantoorhouders. In 1978 

werd de heer R. Meursing benoemd als 

kantoor houder. Hij bleef tot 1993 in functie. 

Daarna verdween het postkantoor. De 

inwoners zijn sindsdien aangewezen op het 

postagentschap in de supermarkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Memoria 

 

Op 15 Maart jongstleden is ons lid  

dhr. AB. Kruit  

plotseling op 68 jarige leeftijd overleden.  

Wij van de BILJARTGROEP ‘DE BADDE’ wensen zijn vrouw Hennie, hun kinderen, klein kinderen, 

verder familie en naasten veel sterkte toe met dit verlies. 
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IN GESPREK MET……HENDERIKUS, REMMELT EN  TRIJNIE PALS. 

Het is feest bij de firma Pals, want zij 

bestonden om precies te zijn op 1 maart, 

50 jaar. Reden om een gesprekje te 

houden met de fietsmakers aan het 

Weerdingerkanaal ZZ 151. 

 

Hoe is het 50 jaar geleden begonnen? 

Henderikus: ‘Het was mijn hobby om te 

sleutelen aan fietsen en brommers. Ik 

kwam toentertijd vaak bij de toenmalige 

fietsenmaker Schenkel om onderdelen. 

Maar ik kwam ook wel eens ongelegen 

want dan zat hij te slapen in de stoel. 

Een keer kwam het tot een gesprek en toen zei ik: waarom verkoopt u de boel niet? U wilt vast wel 

een keer stoppen.’ Hij was ook al 65 jaar. Hij zei:’Jij kunt het wel kopen.’ Maar daar had ik de 

middelen niet voor. Ik zei: Als u het wilt verhuren dan kin’n wie proaten.’ Een uur later stond hij bij 

mij voor de deur en vroeg of ik serieus was. We hebben erover gepraat en het uiteindelijk bij de 

notaris in orde gemaakt. Ook hebben we van woning geruild, dat kon ik regelen bij de gemeente.’ 

 

Hoe kwam u ertoe om fietsenmaker te worden? 

 Henderikus: ’Ik vond brommers en fietsen mooi en ermee ‘rausen’. Ja, en dan moet je ook repareren 

als er wat stuk gaat. Ik heb 6 jaar als fietsenmaker gewerkt in Nieuwe Pekela, waar ik begon toen ik 

16 jaar was. Dat was op een gegeven moment te ver op de brommer. Ik kwam in de ziektewet en 

daarna ging ik werken in de Berini brommerfabriek in Emmen. De fabriek ging failliet en na veel 

omzwervingen en andere baantjes kwam ik op een gegeven moment ‘op steun’ terecht. Wij 

woonden aan het Menpad en daar had ik een verwarmde schuur waar ik veel knutselde en zodoende 

kwam ik veel bij Schenkel in de zaak.’ 

 

Waren er nog meer fietsenzaken in Nieuw Weerdinge?  

Henderikus:’Jazeker, je had Idema, Bart Zand, Schokkenbroek, en er was één op de Tramwijk, Vos, 

voor in de Mond, naast nu Rengers, dus allemaal fietsenmakers. Ik heb ze allemaal overleefd.’  

 

Wou jij, Remmelt, altijd al fietsenmaker worden? 

 Remmelt: ‘Ik was altijd al met fietsen en met brommers bezig. Later kocht ik ook de onderdelen in 

bij de vertegenwoordigers van mijn vader. Ik was altijd in de werkplaats te vinden en kon al gauw 

spaken in een wiel zetten. Als het druk was deed ik dat en kon mijn vader het verder afmaken. In 

2009, zijn we hier komen wonen en hebben Trijnie en ik de zaak overgenomen. Ik ben begonnen te 

werken bij B&B fijnemechanische industrie, een machine fabriek in Emmen en daarna bij Gea, 

automaterialen.’  
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Werkt u, Pals, nu bij Remmelt in de zaak?  

Henderikus: ‘Ik zei toen: ik kan in therapie goan of hier aan’t werk goan. Ik kom morgens, niet te 

vroeg, ga tussen middag naar huis en kom middags weer.’ Remmelt: ’En dat samenwerken gaat heel 

best. Pa, doet veel gewone fietsen en ik de elektrische fietsen. En samen ook de brommers. Trijnie 

verzorgt o.a. de boekhouding, de PR en regelwerkzaamheden omtrent inkoop en verkoop.’  

 

 

Naast fietsen kun je hier ook terecht voor brommers?  

Henderikus:’Dat was in de jaren van de fabrieken de Spanjaard, Gero en Werkland een groot succes. 

Als ik morgens van bed kwam stonden er zeker wel drie,vier bromfietsen voor de zaak met een 

briefje eraan wat eraan mankeerde en “We halen hem 17.00/17.30 uur weer op.” Dat was een mooie 

tijd.’ Remmelt: ‘We verkopen en repareren nu nieuwe moderne brommers en scooters maar je kunt 

hier zeker ook terecht met oldtimers zoals; Zundapp, Kreidler of een Puch Maxi.’ 

 

Is er een hoop veranderd in de ‘fietsenwereld’, in de loop der jaren?  

Henderikus:’Heul veul. In de beginjaren was er zeker niet zoveel keus als nu. De fietsen waren zwart, 

groen en bruin. En je had een aantal maten en dat was het. Veel ruimte had je ook niet nodig. 

Afwijkende maten moesten besteld worden bij de fabriek. Remmelt: ‘Er is zo veel veranderd,  maar 

dat is met alles zo. Er verandert zo veel in de wereld, dat kun je allemaal niet bijbenen. Op fietsen 

gebied: Wie had er nu ooit gedacht dat er een elektrische fiets is, waarbij het schakelen ook 

elektrische is, waar GPS(global position system) op zit en een volgsysteem waarmee je op je 

smartphone je fiets kunt volgen en een appje, berichtje krijgt wanneer je fiets in beweging komt? 

Maar ook fietsen met allerlei USB aansluitingen, waarmee je bijvoorbeeld via de verlichting je 

telefoon kunt opladen.’ Trijnie:’We hebben laatst een fiets verkocht met een fietsvolgsysteem 

waarvan een verzekeraar niet wist hoe deze te verzekeren. De fietsenmarkt blijft in beweging.’ 

 

Zijn er ook bijscholingen?  

Remmelt: ‘Nou, een wiel is nog steeds rond en heeft spaken maar op het elektrische gebied worden 

wel eens ‘opfriscursussen’ georganiseerd door de mensen van verschillende fietsmerken of 

elektrische systemen. Dat kan zijn in een fabriek of via E-learning op de computer.’ 

 

Hebben jullie ook een specialiteit? Hendrikus:’Wij hebben allerlei specialiteiten, we mott’n alles 

moak’n wat feur komt. We zijn ook wel eens ‘maatschappelijk werkers’ voor mensen die een 

‘luisterend oor’ nodig hebben.’ Remmelt: ‘Wij zijn allround en doen ook dingen waar je niet overal 

meer mee terecht kunt, bijvoorbeeld, heel speciaal, monteren van een linnen kettingkast op een 

omafiets of een wiel vlechten. Trijnie: ‘Wij, jullie zijn ook speciaal in ‘het gewoon zijn.’ Remmelt: 

‘Verder kunnen mensen hier ook altijd wel terecht. Als we thuis zijn en iemand heeft een probleem 

maak ik dat in orde. Geen probleem.’ 
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Zijn er nog leuke anekdotes te vertellen?  

Remmelt: ‘Nou, wat ik wel heel erg leuk vind is het feit dat mijn vader in 1968 een brommer verkocht 

heeft aan Job Goeree. Het is de brommer voor de winkel, te zien op de foto in de nieuwe 

advertentie. Via marktplaats heb ik die brommer weer gekocht niet wetende dat mijn vader die ooit 

als nieuw verkocht had. Bij het opruimen van oude administratie, mijn vader had destijds alles 

bewaart, kwam ik een verkoopbewijs tegen van die brommer. Ik dacht het zal toch niet diezelfde zijn 

die ik hier heb staan. Ja, dus. Dat is wel heel toevallig en bijzonder. Wat ook wel grappig is dat ik bij 

zomerdag een keer avonds laat nog aan het werk was en er klant kwam die ik om 23.00 uur nog een 

fiets verkocht heb.’  

 

Hoe lang jullie nog door? 

 Henderikus:’Totdat hij, Remmelt, 65 jaar is.’ 

 

Hoeveel fietsten staan er in de zaak?  

Trijnie:’ Poe, heul, veul.’ Remmelt: ‘Veul.’ 

 

Besteden jullie nog extra aandacht aan dit jubileum?  

Trijnie: ‘Jazeker, we houden bijvoorbeeld twee maanden lang een speciale klantenactie waaraan 

prijzen verbonden zijn. We hebben onze advertentie aangepast en er wordt een mooie flyer huis aan 

huis bezorgd.’  

Dank jullie wel voor dit leuke gesprek, veel plezier en succes met de jubileumacties en natuurlijk Van 

Harte Gefeliciteerd met dit 50 jarig bestaan. 

GB. 

 

 

 

 

 


