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Recyclefiets’ de nieuwste aanwinst  

 

 

Een proefritje op de zes nieuwe fietsen gisteren bij het Holstohus, helemaal opgebouwd door de 

mensen van Cambio in Deventer. foto Ab Hakeboom 

 

door Matthijs Oppenhuizen OLST – Ze zien er uit als nieuw, en dat zijn ze wel en tegelijkertijd ook 

weer niet; de zes fietsen die vanaf nu te huur zijn bij het Holstohus in Olst. Want ze zijn gemaakt door 

Cambio in Deventer, door medewerkers ‘met een afstand tot de arbeidmarkt’. Daar worden onder 

meer ‘recyclebikes’ gemaakt; een frame van bijvoorbeeld een weesfiets of wrak wordt opgebouwd tot 

een nieuw rijwiel volgens de wensen van de opdrachtgever. Deze keer waren dat de VVV, Stichting 

Kulturhus Olst-Wijhe (SKOW), gemeente en vereniging Aardehuis en die wilden opvallende fietsen. 

Dus is het een roze frame geworden met op de jasbeschermers stickers van VVV, SKOW en 

Aardehuis, voorop komt nog een houten kistje. 

 

Naast deze ‘recyclebikes’ maakt Cambio ook nog in de werkplaats gewone fietsen klaar voor de ver-

koop. „We tillen dat naar een hoger niveau, willen kostendekkend zijn”, zegt bedrijfsleider Melle Tals-

ma. „Er staan geen zakken met subsidies klaar. Dit jaar hebben we bewezen dat het kan, de omzet is 

omhoog geschoten. En in de werkplaats werken nu gemiddeld per dag 25 mensen. Die zelf leren bij-

voorbeeld een wiel te spaken.” 

 

Het idee om vanuit het Holstohus fietsen te verhuren, komt van een werkgroep die een slinger moet 

geven aan toerisme en recreatie in Olst-Wijhe. Fietsen worden niet verhuurd in Olst, dat werd gemist. 

„Medewerkers van de VVV gaven soms wel hun eigen fietsen mee. Dat is overigens altijd goed ge-

gaan”, zegt Angelieke Huisman van SKOW. 

 



Met een bijdrage van de gemeente konden de fietsen bij Cambio worden besteld en deze passen bij 

het thema ‘duurzaam’. Olst is immers uitgeroepen tot duurzaamste dorp van de provincie en wat is er 

milieuvriendelijker dan fietsen? Fietstochten langs de Aardehuizen en de houtkachel bij het zwembad 

in Wijhe horen daar bijvoorbeeld bij. Nu de fietsen er zijn, is het verder vooral zaak om arrangementen 

te bedenken. Overigens worden de fietsen onderhouden door cliënten van ABC De Cirkel, een bedrijf 

dat ook in het Holstohus zit en actief is in begeleiding van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. 

Voor grote reparaties wordt Cambio ingeschakeld.  

 

Fietsen huren bij VVV  

 

OLST – Het huren van de fietsen kan bij de VVV, in het Holstohus. Of bij bijvoorbeeld de gemeenteba-

lie en bibliotheek als de VVV dicht is. In het weekeinde is het de wens dat ze worden verhuurd bij 

Infocentrum Den Nul, omdat het Holstohus dan beperkt open is. En wie is uitgefietst, mag de rijwielen 

zelf bij het Holstohus achterlaten en de sleutel in de brievenbus van de VVV deponeren. Dus dat gaat 

op basis van vertrouwen. Overigens wordt vanuit het Holstohus ook nog steeds de Toek Toek ver-

huurd, een elektrisch wagentje.  

 

Een fiets huren kost 7,50 euro per dag, inclusief reparatiesetje.  
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