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INTERVIEW PETERNEL LOOZE
Ze wilden een Italiaans ijscokarretje om op mooie dagen ijsjes te verkopen in de haven
van Lauwersoog. Van het een kwam het ander: Peternel Looze en Frank Loonstra verhuren tegenwoordig dertien tuktuks aan particulieren, bedrijven en tal van BN’ers.

Tuk Tuk Lauwersoog: onbezonnen
plan wordt een succesverhaal
Geert Job Sevink
LAUWERSOOG Nog maar twee jaar

geleden kochten Peternel Looze en
Frank Loonstra uit Lauwersoog vier
tuktuks. Leuk voor erbij, dachten ze.
Want hun inkomen verdienden ze
met de ms Tender, het schip waarmee hengelaars de zee op gaan om
op kabeljauw en makreel te vissen.
Maar Tuk Tuk Lauwersoog werd een
heus bedrijf, dat explosief groeide.
,,Het begon ermee dat ik een Italiaans ijscokarretje wilde kopen, om
op mooie dagen hier in de haven ijsjes te verkopen”, zei Peternel twee
jaar geleden. Ze stuitte op de tuktuks
van het merk Piaggio en kocht gelijk
maar vier gemotoriseerde driewielers. ,,Ik weet zeker dat er een markt
voor is’’, vertelde ze deze krant.
Daarin kreeg ze gelijk. Tegenwoordig kun je op mooie dagen hele slierten tuktuks achter elkaar aan zien
rijden in de omgeving van het Lauwersmeer. ,,Het zijn vaak mensen
die een familie-uitje maken, bedrijfsuitjes, vrijgezellenparty’s, trouwerijen, maar ook individuele toeristen’’, vertelt Peternel. ,,We zijn er
een beetje onbezonnen ingestapt,
maar het loopt geweldig.’’
Zelfs zo geweldig, dat er steeds
meer ‘tukjes’ bij werden gekocht, tot
het huidige aantal van dertien stuks.
Tot en met vorig seizoen runden
Frank en Peternel hun bedrijf vanuit
hun huis in de woonkern van Lauwersoog, maar dat stuitte op problemen. Buren maakten bezwaar tegen
de vele auto’s die geregeld rond hun
huis werden geparkeerd en de drukte die het allemaal met zich meebracht.
Daarom werd een nieuwe investering noodzakelijk: een bedrijfspand.

¬ Peternel Looze van Tuk Tuk Lauwersoog in haar nieuwe loods.
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‘En nu is het
wachten op
Willem-Alexander
en Máxima’

Dat werd gevonden bij de jachtwerf
Rommert Jansma in Lauwersoog,
die een fraaie loods te koop had. Er is
ruimte voor de tuktuks, er zijn toiletten voor de klanten en er is een koffieapparaat. Een aanhangertje met

een tank erop zorgt voor de benodigde brandstof. Ook is er ruimte om de
wagentjes te onderhouden. Dat doet
Frank, die is opgeleid tot automonteur, allemaal zelf.
Voor wie een tuktuk wat oubollig
vindt, is er ook een feloranje ‘tuksprinter’, een tweepersoonskarretje
dat er wat vlotter uitziet. Ook veel
bekende Nederlanders hebben al in
de tuktuks van Peternel en Frank gereden. Een serie foto’s – de ‘tuk of fame’ – getuigt daarvan: onder anderen Kraantje Pappie, Ali B en Henk
Wijngaard hebben zich laten vereeuwigen. Peternel: ,,En nu is het wachten op Willem-Alexander en Máxima.’’

