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BEdrijfsBElangEnvErEniging landsmEEr E.o.
vrijdag 27 april 2012 17.30-19.30 uur

gastheer: René van Dongen
locatie: Het Dorpshuis

Calkoenstraat 27, Landsmeer

BusinEss BorrEl

niEuWsfliTs

René garandeert zijn klanten, die meestal via zijn we-
bwinkel bestellen maar vaak ook fysiek een vouwfiets 
willen kopen, de laagste prijs van Nederland. Op www.
voordeelvouwfiets.nl krijgt men zicht op alle vouwfiet-
sen die hij levert. Vol trots stelt hij qua assortiment de 
best gesorteerde vouwfietsleverancier van Nederland 
te zijn. Als Dahon Premium-dealer gooit hij hoge ogen. 
Leveranties van unieke vouwfietsen van dit merk aan 
fietsliefhebbers in het buitenland vormen geen uitzon-
dering. Alle modellen die via de webwinkel verkrijgbaar 
zijn, staan ook in de showroom aan de Van Beekstraat. 
Bij Cycle Centre Waterland zijn fietsonderdelen, fiets-
kleding, accessoires, kinderzitjes, sloten en normale 
fietsen tegen concurrerende prijzen verkrijgbaar.

Klaar terwijl u wacht
De bedrijvigheid rond het pand, de dynamische actie, 
uitstraling en inzet van zijn medewerkers de allround 
fietsmonteurs Myron en Donny , die het ‘ klaar terwijl  
wacht adagio’ aan fietsreparatieklussen weten waar 
te maken, zorgen ervoor dat René van Dongen in korte 
tijd zijn Cycle Centre Waterland in de voormalige apo-

theek van Landsmeer op de kaart heeft weten te zet-
ten. In de nabije toekomst hoopt hij als een van de 
12 select dealers van QWIC naast de elektrische fiets 
ook de elektrische scooter op de markt te brengen. Via 
business tot business leads onderzoekt hij afzetmoge-
lijkheden en subsidieregelingen voor elektrisch vervoer 
want zou het niet fantastisch zijn als New York Pizza 
bijvoorbeeld zou overgaan op elektrisch vervoer voor 
de bezorging van haar pizza’s. 

Van de markt naar internetwebwinkel
Het vouwfietsengebeuren begon allemaal met Buz-
bike, de vouwfiets van de ANWB. De ANWB verkocht 
deze fietsen massaal maar was vergeten een service-
afdeling op te zetten voor kleine reparaties. Zo kon het 
gebeuren dat een Buzbike met een klein defect in de 
opslag kwam. 

“Ik heb op een gegeven moment al die fietsen opge-
kocht en dat betekende het begin van mijn vouwfiets-
business. Ik ben niet alleen via mijn internetwebwinkel 
en showroom actief in Waterland maar op zaterdag 
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Cycle Centre Waterland  
        prominent op de kaart 

Ondernemer René  van Dongen zet zijn

Hij is directeur van Cycle Centre 

Waterland en timmert behoorlijk 

aan de weg als dé vouwfiets-

en E-bike specialist in de regio 

Waterland. Je kunt niet om René van 

Dongen heen. Zijn pand aan de Van 

Beekstraat 7 is een echte zichtlocatie. 

Zijn zaak springt behoorlijk in het 

oog vanwege de uitstalling van een 

prachtige collectie vouwfietsen en 

elektrische fietsen.

door: Tiny Kuiper



Verkiezing Onderneming  
Noord-Holland 2011-2012.
Roos&Roos uit Landsmeer is genomineerd voor 
onderneming van het jaar. Op het moment van 
schrijven is de verkiezingsuitslag nog niet bekend. 
Woensdagavond 19 april zal in Haarlem bekend 
gemaakt worden wie de winnaar van MKB Midden 
is. Dit zullen we sowieso op onze website bekend 
maken. Een deel van het Bestuur van de BVL zal 
op deze avond ook acte de presence geven om 
Roos&Roos te ondersteunen.

Afsluiting Noordeinde Landsmeer:
Wij wijzen nogmaals op de afsluiting van het 
Noordeinde vanaf 23 april t/m 27 april van 09.00 
tot 15.00 uur. In de week van 1 t/m 6 mei zal het 
Noordeinde zo goed als onbereikbaar zijn van 

06.00 tot 18.00 uur. Getracht wordt om noodza-
kelijke doorgang met hindernissen toe te staan. 
De BVL heeft met de Gemeente gesproken over de 
tijdsduur en verzocht vinger aan de pols te houden 
dat de  werkzaamheden binnen de planning blijven.

ALV 2012:
Het bestuur is op trots op de zeer goede opkomst 
tijdens de ALV. Het was mede met de borrel en het 
eten een goed verlopen avond.

De punten uit de rondvraag die nader toegelicht 
dienen te worden, zullen binnen een drietal weken 
middels een enquête aan u voorgelegd worden. Elk 
BVL-lid kan dan zijn of haar inbreng geven en het 
bestuur weet hoe de BVL-leden denken over het te 
voeren beleid en aandachtspunten.

Jubileumfeest 2 juni 2012:
Zaterdag 2 juni vanaf 20.30 uur houdt de BVL haar 
35-jarig jubileumfeest. Vanuit de jubileumcommissie 
hebben we vernomen dat het een gezellige avond 
gaat worden, met gelegenheid tot babbelen, genie-
ten van de muziek en een artiest en natuurlijk met 
de nodige versnaperingen. Houd deze avond vrij en 
komt allen! De komende periode wordt u per brief 
geïnformeerd over alle ins en outs.

Deze jubileumavond willen we ons ook richten op 
een charitatief doel en zal er tijdens de avond een 
kleine veiling gehouden worden. Ons charitatief 
doel is het opzetten van een computerafdeling in de 
Keern, zodat de ouderen aldaar hun kleinkinderen 
kunnen mailen en het internet verkennen.
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kun je me ook nog op de markt in Leiden aantreffen 
met fietsonderdelen en vouwfietsen. We zijn een ge-
certificeerd erkend leerbedrijf van INNOVAM, BOVAG- 
lid en select -dealer van heel veel merken.” 

Je zult je fietssleutel maar verliezen
“Met ludieke acties probeer ik de attentiewaarde van 
mijn bedrijf te verhogen. Zo is er onze ‘sleutelactie’ 
en de noem het maar de ‘FEBO krokettenautomaat’ 
geleverd door de firma Schurer uit Zaandam waarbij 
klanten op zondag uit de muur i.p.v. een kroketje een 
binnenband, plakset of fietspomp kunnen trekken. De 
actie met zo’n drieduizend huissleutels met label CCW 
en een 06 nummer die ik ’verloor’ in de gemeente 
Landsmeer en die de eerlijke vinder een IKZI LIGHT-
set opleverde, was als marketingactie geslaagd. Ruim 
1500 mensen leverden hun sleutel in en weten ons nu 
als CCW te vinden. Een bijkomend gebeuren was wel 
dat ik door de politie werd opgepakt in Purmerland 
toen ik de sleutels ‘verloor’. Ik was nl op het verkeerde 
moment op de verkeerde plek.

De politie was net bezig de daders van een tweevou-
dige moord daar terplekke op te sporen. Na uitleg over 
mijn sleutelactie werd ik op vrije voeten gesteld. Als 
goedmakert je heb ik de politie en gemeente een paar 
taarten laten bezorgen. Er kwamen namelijk nogal wat 
verontruste telefoontjes over de sleutelactie binnen. 
Het werken als ondernemer is een tijdrovende zaak. 
Een dag vrij per week zou mooi zijn. Nu werk ik zes da-
gen van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Ik moet er 
voor waken dat mijn werk mijn leven niet overneemt. 
Een dagje minder misschien? En mijn zoon Jostijn, en 
de andere parttimers Rick en Peter-Paul dat dagje la-
ten invullen?” 

Haal alles uit je zelf wat er in zit
“Met achterover leunen kom je er niet”, was een uit-
spraak van mijn vader en grootvader. Ook mijn oma 
had wijze uitspraken. Mijn grootmoeder Geertruida 
(Truus) Broekhuizen neemt in mijn leven een belang-
rijke plaats in. Een foto van haar hangt prominent in 
mijn kantoor waar ze over mij waakt en mij inspireert. 
”Haal alles uit je zelf wat er in zit”, was haar lijfspreuk. 
Zijzelf was haar tijd ver vooruit. In een tijd waarin vrou-
wen geacht werden thuis te zitten en voor de kinderen 
te zorgen, werkte zij als directiesecretaresse in Eindho-
ven voor Anton Philips. Een bijzonder getuigschrift over 
haar inzet van Anton Philips herinnert nog aan die tijd. 
Mijn oma was scherp als een scheermes, tegendraads, 
een vrouw met karakter, ogenschijnlijk nors en stuurs 
maar voor mij uiteindelijk een bijzondere vrouw. Haar 
portret heb ik ontvoerd uit de schuur van mijn vader. Ik 
vond dat zij een ereplaats verdiende. In mijn kantoor 
hangt ook werk van kunstschilder Cees van Dongen, 
een verre achterneef van mijn opa.” 

Handlichting en levenslyceum
“Mijn officiële ondernemerschap dateert van 26 ok-
tober 1981. Op die dag mocht ik als 17-jarige met 
een zogeheten ‘handlichting’ van de kantonrechter 
aan het werk gaan. Qua opleiding heb ik ‘het levens-
lyceum’ gevolgd zeg ik maar. Omdat ik in de 5e en 6e 
klas van de lagere school ziek op bed lag, heb ik nooit 
een goede basis voor een  vervolgopleiding kunnen 
leggen terwijl ik wel de capaciteiten had en alle boe-
ken van de bibliotheek van Tolstoi tot Marx e.a. las. Ik 
deed wel de avondschool boekhouden en ging in de 
handel net als mijn vader. Ik begon met ijzerwaren, ge-
reedschap, rijwielonderdelen, had telefoonzaken, een 
groothandel in elektrisch-elektronisch materiaal, ging 
het internet op en zit nu in de vouwfietsen-business. Ik 

ben flexibel en ga mee met de nieuwe ontwikkelingen. 
Ik heb m’n draai gevonden in de business. Misschien 
nog vijf jaar, misschien nog wat langer, we zien wel.” 
Even heeft René zich de meest misdeelde ondernemer 
van het land gevoeld. Dat was toen hij zijn dienstplicht 
bij de luchtmacht moest vervullen. “Ik had net mijn 
zaak op poten en moest i.p.v. leiding geven, gehoor 
geven aan bevelen en in mijn optiek hele onzinnige or-
ders. Omdat ik nogal opstandig was, kwam ik in eerste 
instantie bij de meteorologische dienst in Hilversum te-
recht waar ik een prima tijd had kunnen hebben maar 
door mijn verzet tegen machtsverhoudingen werd ik 
overgeplaatst naar de NATO-bunker van ik weet niet 
hoeveel etages onder de grond. Hoe opstandiger ik 
werd, hoe dieper ik onder de rooilijn verdween. Toch 
heb ik wel positieve gevoelens overgehouden aan de 
luchtmacht. Elke ochtend op mijn trimronde langs het 
Vickers-Wellingtonmonument in het Landsmeerder-
veld breng ik een groet aan de omgekomen vliegers. 
Als de mannen van het 99 Squadron op 2 mei straks 
Landsmeer aandoen na hun herdenkingssponsorfiets-
tocht van vijf dagen zal ik hun fietsen gratis een ser-
vicebeurt geven.”

van dE BEsTuursTafEl


