Dubbel feest bij Tweewielerspecialist C. van Doremaele
’s-HERTOGENBOSCH – In juni viert Tweewielerspecialist C. van Doremaele zijn 35-jarig
jubileum in de winkel waar al 50 jaar een rijwielhandel is gevestigd. Daarnaast zit Christ van
Doremaele maar liefst 50 jaar in het vak. Ter gelegenheid van dit dubbele jubileum kunnen
zijn klanten profiteren van een aantal extra acties.
In 1980 nam Christ van Doremaele (samen met zijn vrouw Els) de rijwielhandel over van zijn
toenmalige werkgever Gert van Herwijnen. In die beginperiode werden zowel fietsen als
bromfietsen verkocht en gerepareerd. Enkele jaren geleden heeft Van Doremaele afscheid
genomen van de bromfietsen en zich o.a. gespecialiseerd in een nieuwe generatie fietsen; de
e-bikes. “Met de huidige stand van de techniek heeft de elektrische fiets nagenoeg dezelfde
functies als een brom- of snorfiets”, vertelt Christ van Doremaele. “Alleen beschikt de
elektrische fiets over een aantrekkelijker uiterlijk en is deze veel makkelijker in het gebruik.
Daarmee is de e-bike een uitstekend alternatief voor de brom- of snorfietsen die vroeger
werden verkocht. Gezien de vele positieve reacties zijn mijn klanten het daar mee eens.” Van
Doremaele is ondanks zijn leeftijd (63 jaar) nog steeds vernieuwend bezig. Dat blijkt o.a. uit
de website die vorig jaar is gelanceerd (www.doremaele.nl). Deze biedt informatie over
diverse fietsmerken, accessoires, verzekeringen en een overzicht van de tweedehands
collectie. Omdat een fiets nog steeds niet via internet gerepareerd kan worden, beschikt de
Tweewielerspecialist over een uitgebreide showroom en werkplaats. De huidige collectie
fietsen bestaat uit bekende merken als Batavus, Gazelle, Sparta en Koga. Daarnaast biedt de
zaak ondersteuning op het gebied van racefietsen en moutainbikes. “Hierin biedt Sensa zowel
instapmodellen aan als fietsen die geschikt zijn voor professioneel gebruik.” De
Tweewielerspecialist biedt tevens een ruim aanbod in o.a. speciale fietskleding, sloten en
kinderstoeltjes. Op de vraag hoe Van Doremaele zich al die jaren staande heeft gehouden,
antwoordt hij: “Dankzij Els, mijn echtgenote en mede-eigenaar. We vullen elkaar zowel
zakelijk als privé perfect aan!”
Gedurende de maand juni ontvangt u bij aankoop van een (nieuwe of gebruikte) e-bike gratis
een driejarige fietsverzekering tegen diefstal. Bij aankoop van een gewone (nieuwe of
gebruikte) fiets ontvangt u een eenjarige fietsverzekering cadeau.
Tweewielerspecials C. van Doremaele is gevestigd aan Boschmeersingel 141 (nabij
winkelcentrum de Helftheuvel) te ’s-Hertogenbosch, tel. 073-6218024.
Christ en Els van Doremaele ontvangen u graag met koffie en gebak!
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