Nieuwsbrief februari 2022

Het voorjaar komt eraan!
De dagen beginnen al weer wat langer te worden en de temperaturen gaan
langzaam omhoog: het voorjaar komt eraan! De specialisten in onze
werkplaats staan voor je klaar om jouw racefiets, mountainbike, gravelbike en
E-bike weer in topconditie te brengen. Is jouw fiets al klaar voor het voorjaar?
Zijn je banden nog goed? Loopt je ketting nog gesmeerd? Doen je remmen
het nog? Al deze dingen controleren wij bij een basic check/supercheck.

Maak nu snel een afspraak via 050-3129256 of stuur een e-mail naar
info@gortertweewielers.nl en laat je fiets helemaal nakijken in onze
werkplaats.

E-bike steeds populairder voor woonwerkverkeer

Steeds meer mensen schaffen een e-bike aan voor woon-werkverkeer. Dat
blijkt uit cijfers van de jaarlijkse GfK E-bike Monitor 2021. De meeste mensen
gebruiken een e-bike nog altijd voor recreatief gebruik, maar volgens het
onderzoek is er ten opzichte van voorgaande jaren een duidelijke stijging te
zien in het gebruik voor woon-werkverkeer. E-bikes worden vooral
aangeschaft om langere afstanden te kunnen afleggen. Uit het onderzoek
blijkt dat de gemiddelde e-biker zo’n 43 kilometer per week fietst.

Ben jij op zoek naar een e-bike en wil je weten welke fiets voor jou het meest
geschikt is? Breng dan een bezoek aan onze winkel en vraag het onze
specialisten. Zij helpen je graag verder.

Wij zijn Shimano Service Center
Ons bedrijf is officieel Shimano Service Center.
Elke fietstechnicus van een Shimanogecertificeerd Service Center maakt gebruik van
de meest moderne technologieën en werkt met
originele Shimano-onderdelen. Daarnaast bieden
Shimano Service Centers altijd het best mogelijke
advies op het gebied van service, onderhoud en
reparatie.
Klik hier voor meer informatie

Lekker binnen fietsen

Heb je geen zin om in nat of koud weer buiten te gaan fietsen? Dat hoeft ook
niet, want er zijn ook volop mogelijkheden om thuis op een indoor
hometrainer je kilometers te maken. Daarnaast zijn er ook interactieve
programma’s waarmee je online samen met vrienden een parcours kunt
afleggen, maar ook met andere renners die tegelijkertijd de software
gebruiken. Je hoeft dus niet eens in je eentje te fietsen. Daarnaast kun je met
een hometrainer ook heel gericht trainen om doelen te realiseren. Bij een
sprinttraining of interval training hoef je bijvoorbeeld geen rekening te
houden met andere mensen in het verkeer. Ideaal dus om optimaal te
trainen.

Wil je meer weten over welke hometrainer voor jou het meest geschikt is?
Vraag het onze specialisten in de winkel.

Evenementenkalender 2022

Donderdag 10 maart
Randonneur avond
Met presentatie Idworx fietsen door Gerrit Gaastra
Woensdag 16 maart
Ladies Night
Aandacht voor (onder)kleding, techniek, training en gezondheid
Zaterdag 9 april
3T gravel testdag
Maak kennis met de nieuwste modellen van 3T
Zaterdag 11 juni
Viering 25-jarig bestaan Erik Gorter Tweewielers
We nodigen je graag uit om samen met ons dit feestelijk jubileum te vieren
Op onze website vind je nadere informatie over deze evenementen.

Heb je interesse in of wil je je aanmelden voor één van deze evenementen?
Stuur dan een email naar: administratie@gortertweewielers.nl .
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