
“Het wordt dé referentie voor 
elektrische fietsen in de regio,” 
stelt zaakvoerder Thomas 
Vanderhoydonck van fietsenwinkel 
De Geus onomwonden. Hij verwijst 
naar de nieuwe winkel die hij dit 
voorjaar in Edegem opent. “Dat  
filiaal wordt onze flagshipstore.”

M et een winkel in het centrum van Ant-
werpen, eentje in Berchem en binnen-

kort ook een in Edegem, volgt De Geus de 
Fietsostrade. “Of je nu in Hove, Boechout, 
Kontich of Aartselaar woont, werkt of fietst, 
De Geus is altijd in de buurt,” zegt Thomas 
Vanderhoydonck. “Vanuit die regio zochten 
de mensen ons eerder al op, maar met de 
nieuwe winkel gaan wij naar hen toe. Voor 
pendelaars die dagelijks naar Mechelen of 
Antwerpen fietsen, scholieren of jonge gezin-
nen, e-bikers en sportievelingen worden  
wij de norm.”

ELEKTRISCH EN SPORTIEF
In het pand van vijfhonderd vierkante meter 
vindt elke klant zijn gading: e-bikes en speed 
pedelecs in alle maten en gewichten, maar 
ook elektrische bakfietsen en cargobikes. 
Een uitgebreid fietsparadijs met keurmerken 

Persoonlijke service
“Onze missie is om zo veel 
mogelijk Antwerpenaren op de 
fiets te krijgen, maar wel met een 
persoonlijke service,” onderstreept 
Thomas Vanderhoydonck. “Al zijn 
we dan relatief klein, we willen wel 
relevant zijn voor zoveel mogelijk 
Antwerpenaren. We groeien op een 
organische manier, met gezonde 
ambitie en een extreem gemotiveerd 
team. Iedereen leeft keihard mee met 
het idee. Dit wordt gewoon een bom 
van een winkel!”

Opening in Edegem:  
eind maart, begin april 2021.

Trooststraat 34-36
2650 Edegem
03 457 27 69
edegem@fietsendegeus.be
www.fietsendegeus.be

" Wij beloven topkwaliteit en degelijk 
advies, in de juiste sfeer en  
met de juiste mensen."

DE GEUS NU OOK  
IN EDEGEM

STRAKKE TIMING
De winkel in Edegem opent einde maart, 
begin april, als de zon haar eerste warmte 
afgeeft. “Een strakke timing, maar we kijken er 
heel erg naar uit,” stelt Thomas. “Ons team is 
sterk en ervaren, en kan heel snel schakelen. 
We starten ook niet van nul: we hebben een 
heel mooie huisstijl, een uitgebreid aanbod,  
een slagkrachtig team... Dan neem je een 
vliegende start!”

GEEN EXPANSIEDRANG
De Geus staat voor jong, rebels, gedurfd. 
Het is geen grote keten die er weer eens een 
filiaal bijzet. “Dat willen we ook niet worden,” 
benadrukt Thomas. “De Geus zal nu dus drie 
winkels hebben: Antwerpen-Zuid, Berchem 
en Edegem, maar we hebben over deze zware 
inspanning lang nagedacht. Als we iets doen, 
dan gaan we voluit. Het heeft wat avontuurlijks, 
dat zit ook in onze naam en in ons dna.” 

als Urban Arrow, Norta, Gazelle, Koga, Velo de 
Ville... Ook de sportieve fietser kan kiezen uit 
een ruim en ambitieus merkenassortiment, 
met klinkende namen als Scott, Felt en  
Ridley... Zo’n assortiment is uniek in de regio.

VINTAGE DE GEUS
Het pand krijgt de typische De Geus-sfeer 
mee, zoals in de andere winkels. Thomas 
noemt het “een belevingswinkel met aange-
name, lichte inrichting”. Een team met  
ervaring in de twee andere winkels zal  
klaarstaan om de klassieke pijlers van  
De Geus te garanderen: advies, service en een 
brede merkenportefeuille. “Ook in Edegem 
beschikken onze goed opgeleide mensen 
over alle nodige tools. Alles wordt splinter-
nieuw: verlichting, vloer, meubilair, een fijne 
ruimte om met de klant apart te overleggen, 
een paskamer, een modern atelier.”
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