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Van de voorzitter
Een vreemde maand Juni waar plezier en verdriet en pijn dicht bij elkaar kwamen allereerst de ernstige aanrijding
waarvan Jo Dekker het slachtoffer van was en met gebroken nekwervels in het ziekenhuis terecht kwam het zit hem
niet mee een aantal jaren geleden overkwam het hem ook al.
En de Stavoren tocht verliep heel anders dan we gedacht hadden Aart Hoogschagen werd voor vertrek onwel en door
kordaat ingrijpen van diverse leden wisten zij later met behulp politie en ambulance zijn leven te redden daarvoor
hulde mannen Aart is inmiddels bij zijn zuster aan het herstel bezig.
Intussen raakte Henk Barbiers ook weer in het ziekenhuis voor herstel operaties na zijn ernstige val tijdens het skiën in
Oostenrijk ten eerste zijn verstopte halsslagader schoongemaakt en twee weken later zijn de nekwervels bij hem
vastgezet heeft nog veel pijn maar voelt zich lichamelijk al veel beter.
Tevens heeft Truus tijdens de trip naar Hamburg om nog onduidelijke redenen een flinke smak gemaakt in het hotel en
met veel pijn en zwaar gehavend gezicht kon zij helaas de laatste dag niet meer deelnemen en moest zij het voorlopig
even rustig aan doen.
We hopen dat jullie allemaal goed herstellen en weer kunnen deelnemen met het rijden van tochten.
Tevens ontvingen wij het droeve bericht dat Jan Turkstra was overleden zie het stukje In memoriam.
Dan werd er uiteindelijk ook nog gefietst de Markerwaard tocht trof het zeer goed met het weer al viel de deelname
voor de lange afstand wat tegen de tocht naar Stavoren is om bovenstaande redenen afgelast maar een week later
stapte wel 27 deelnemers plus twee begeleiders op de fiets en in de auto voor een trip van zo'n 750 km naar Hamburg
bij terugkomst alom tevreden gezichten reden daarvan goed weer en heel mooie routes en volop gezelligheid een groot
compliment voor de organisatoren Willem Anton en Anjo.
Komende weken staan de tochten van Aart Slegh Texeltocht en de verrassing tocht op het programma.
Voor de maand augustus staat de Haarzuilentocht op het programma en gaat een groep leden een weekend op pad naar
Wolvega om daar drie dagen in die omgeving te rijden op dit moment van schrijven is er nog een plaatsje vrij interesse
vraag aan ondergetekende.
Tevens vragen wij u aandacht voor de Stellingtocht van 3 september daarvoor hebben we nog uit pijlers nodig op
vrijdag 2 september en mensen voor achter de inschrijftafel en wat hand en spandiensten op de dag zelf mensen stel
ons niet teleur meld u aan bij Rob Klop of Willem Tolman en Hans Bos.
Veel fietsplezier.
Theo Schilder Tweewielers; Koedijkerstraat 31;1823CR Alkmaar; Tel: 072 5112042

Stap vrijblijvend even binnen. Uw Reparatie is bij ons in goede handen !
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De zondagploeg - Truus de Maaré
En alweer is het zondag. De weken vliegen voorbij. Komende zaterdag
is al de grote dag dat we met 29 man/vrouw naar Hamburg fietsen.
Ook deze zondag waren er veel fietsers die mee gaan naar Hamburg.
Moeten allemaal trainen voor de grote dag. Gelukkig was het droog in
tegenstelling tot gisterenmorgen. Toen miezerde het af en toe. Niet leuk
voor allen die meededen aan de Rabo fietstocht. Gelukkig is onze club
dit keer 300 euro rijker geworden. Peter de Laat had zich er voor ingezet
en was met zijn vrouw en nog twee familieleden gaan fietsen op de
gewone fiets. Plus nog vijf man op de racefiets.
Het is eigenlijk triest dat er geen 10 man van onze fietsclub mee willen
doen. Terwijl wij zoveel leden hebben.
Vanmorgen was Peter weer van de partij voor de zondaggroep. Hij had
weer een prachtige route bedacht (en die volgens mij ook al eens voor
gefietst) naar Halfweg. Daar konden we heerlijk op het terras zitten. Af
en toe moesten we heel hard praten om je verstaanbaar te maken als er
een vliegtuig over vloog. De terugweg door Haarlem richting de pont in
IJmuiden was ook heel mooi. Langs een mooi watergebied.
Het pontje kwam net aan dus we konden er zo op fietsen. Op de heenweg waren we met de pont Buitenhuizen gegaan
en toen troffen we het ook al. Geen wachttijd. Want door deze ponten en de langere afstand waren we deze dag wat
later thuis vergleken met de andere zondagen. Vanwege Hamburg had Peter deze dag en ook vorige week zondag de
route wat uitgebreid. Kilometers maken. Wij kwamen thuis met 100km op de teller. En het was nog steeds droog. De
regen wil maar niet vallen hier in onze omgeving.
Verder moet ik nog even kwijt dat Aad Hoogschagen gisteren vóór het vertrek naar Stavoren in de kantine een
hartaanval heeft gehad. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis beland. Na onderzoek kwam uit dat zijn aderen
zijn dicht geslipt en dat hij geopereerd moet worden.
Wij wensen hem heel veel sterkte en beterschap toe. De fietsers zijn niet meer richting
Stavoren gaan fietsen. Ze zijn in twee groepen een ander rondje gaan doen. En het
weer was ook niet zo aantrekkelijk om deze lange tocht te gaan maken. Ik wens
alle leden die naar Hamburg op de fiets stappen een hele fijne week toe, en ik
hoop dat dat allemaal goed gaat verlopen.
De groep die naar Frankrijk gaat ook heel veel plezier en denk erom niet te
snel die heuvels weer naar beneden fietsen hoor. Veiligheid voor alles.

In oktober wordt onze fietsvriend Aart 87 jaar.
Ook nu fietste hij met ons in 5 en een halve dag met ons mee naar Hamburg.
De 730 km daar naar toe waren geen enkel probleem voor hem.
Wie doet hem dat na?
Rudi Twisk

Hamburg - Truus
Wat was het gezellig. Ons tweejarig uitje met de fietsclub naar Hamburg. Vorig
jaar
was alles al verkend door Anton Anjo en Willem. Veel regen die week, Anton met
héél veel
lekke banden, Willem niet lekker in zijn vel door de medicijnen die hij voor de
hartritme
stoornis kreeg en Anjo ook niet helemaal vit door zijn ziekte. Maar wat hebben die mannen het fantastisch
georganiseerd voor onze club.
Het was weer een geweldige week. De mannen hadden zelfs geregeld dat we héél véél voor de wind fietste en over de
hele week hebben we maar twee dagen wat regen gehad.
In de kantine op de dag van vertrek vertelde Anjo ons over de tocht van die dag. Dat heeft hij vervolgens alle avonden
gedaan tijdens het diner. Een hele goede voorbereiding had hij gemaakt zodat we per dag wisten waar we allemaal
langs fietste en wat we zouden bezichtigen. Onderweg hadden we elke dag de koffiestop met natuurlijk gebak. En
zoals het een gewoonte is in Duitsland was er steeds volop gebak, je kon met een gerust hart twee taartjes eten. De
lunchpauzes overtroffen elkaar in de restaurants. Twee dagen gingen we picknicken. De ene keer deden we dat in
Papenburg onder een afdak, want helaas hadden we die dag net wat regen. We hadden daar namelijk een rondleiding
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over de Mayer-Werf. We mochten daar niet naar binnen vanwege de veiligheid. Iedereen die daar het terrein op kwam
had toegang met een pasje. En we waren te vroeg voor onze Hollandse gids die ons om half twee een prachtige zeer
indrukwekkende rondleiding zou geven. En de tweede picknick was op de laatste dag van de route toen was het 31
graden en zaten we in de volle zon.
Onderweg
waren er wel wat lekke banden maar Nico
en Kees Bleyendaal liepen om het hardst
om de banden weer te verwisselen. Fluitje
van een cent dus. De enige valpartij tijdens
de rit was, toen wij op een kasseienweg
fietste ik besloot op de stoep verder te
gaan,waardoor Peter mijn achterwiel
raakte en daardoor viel. Gelukkig had Cor
een EHBO setje mee en kon hij Peters
vinger verbinden, verder liep het goed af.
Geen kapotte fiets gelukkig. Die avond
heb ik hem een biertje gegeven want het
gaf mij wel een rot gevoel dat hij viel door
aanraking van mijn fiets.
In Hamburg aangekomen zijn we na het douchen een
biertje gaan drinken in een eettentje vlakbij ,waar we vervolgens die avond en de dag daarop gingen dineren.
Vrijdag de laatste dag, was er een rondtour door Hamburg met verschillende bezichtigingen.
“s avond kwam Kees weer met zijn grote bus uit Holland ,die ons gezelschap weer terug zou rijden naar Alkmaar.
Zaterdagmorgen de fietsen erin en op naar Alkmaar. Onderweg veel regen maar iedereen zat droog.
Namens alle deelnemers wil ik Anton Anjo en Willem bedanken voor deze prachtige fietstocht waar iedereen
ontzettend van genoten heeft.Maar vooral ook Sam en Yvonne die in de volgbus ons voortreffelijk begeleidt hebben.
Die twee luitjes zijn echt onmisbaar hoor.
PS En natuurlijk ook nog een extra bedankje voor Anton en Willem die de hele week het kopwerk hebben gedaan.

In Memoriam – Jan Turkstra
Op 28 juni ontvingen wij het droeve bericht dat Jan Turkstra is overleden, Jan was jarenlang lid van
onze vereniging waarvan de laatste jaren in mindere mate, wel reed hij tot zijn ziek zijn wekelijks op
de zondag met Nico Kuilboer zijn vaste rondje.
Jan is 73 oud geworden en wij zullen hem herinneren als een vriendelijke sympathiek persoon.
Wij wensen zijn vrouw Alie en kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit zware verlies.

Alkmaar- Hamburg dag 2 – Lida Krom
De tweede dag fietsen wij van Zwartsluis naar Meppen. Na een geweldig ontbijt en afscheid genomen van een aantal
vissers vertrekken we om 8.15 uur op de fiets. Een beetje door trappen want we fietsen door Staphorst. Het is zondag
heel Staphorst gaat naar de kerk. De karakteristieke boerderijen geschilderd met fel groene kleuren in combinatie met
blauwe kozijnen en keurige tuintjes verlaten we op tijd Staphorst’en fietsen we door een
prachtig natuur gebied richting Dedemsvaart langs de tuinen van
Mien Ruis en het bedrijven terrein van Wehkamp. Onze
koffiestop is deze dag in Slagharen voor Anneke den Ouden de
plek waar zij is opgegroeid en naar school is gegaan, een aantal
familie leden wonen er nog. Na de koffie en gebak, zonder
gebak kunnen we niet fietsen gaan we door naar Elim richting
Veenoord een veendorp waar we nog iets zien van een
schaatsbaan waar de eerste wedstrijden s”winters worden
gereden. Het schaatsseizoen ligt achter ons, wij gaan nu op de
fiets gezellig kletsend langs de Hoogeveense Vaart richting
Klazienaveen daar is de lunch met soep en broodjes, het gebak
van s”morgens is nog niet helemaal verteerd, maar na een beetje
rechtop zitten dan gaat dit er allemaal weer in. Na de lunch is het
nog een paar km. tot de Duitse grens .Door voormalig veengebied
fietsen
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we langs de rivier de Eems naar ons hotel in Meppen. De 120 km zitten er op deze dag is perfect verlopen, fiets in de
garage achter slot en grendel, douchen haar krullen, want ja ze zeggen toch altijd als je haar maar goed zit. En dan is
het tijd voor een groot of kleine pils of wijntje. Om 18.30 uur aan tafel maar eerst even luisteren naar de briefing van
Anjo wat ons de volgende dag te wachten staat. Knap Anjo dat je elke dag weer zo veel weet te vertellen van de
omgeving waar we door of langs fietsen. Ik heb het weer een geweldige dag gevonden, organisatie en fiets vrienden
bedankt daar voor.

Verjaardagen juni en juli 2016
02 juli
03 juli
03 juli
07 juli
11 juli
14 juli
14 juli
17 juli
19 juli
21 juli
26 juli

Annie Peppelenbos
Sam Krom
Rob Klop
Cor Kliffen
Robert Makkus
Paul Burema
Rudi Twisk
Klaas Roos
Jaap Molenaar
Vincent Dekker
Harold Theurer

03 augustus
04 augustus
07 augustus
10 augustus
12 augustus
21 augustus
24 augustus
26 augustus
28 augustus

Anton de Porto
Jan Turkstra
Patrick Dekker
Harmen Visser
John Boumans
Mirjam de Wit
Paul Tenge
Anjo Douma
Willem de Vroomen

Allemaal van harte gefeliciteerd
Met jullie verjaardag!

Openingstijden
Maandag: 13:00 – 18:00
Dinsdag:
09:00 – 18:00
Woensdag: 09:00 – 18:00
Donderdag: 09:00 – 21:00
Vrijdag:
09:00 – 18:00
Zaterdag: 09:00 – 17:00

Vondelstraat 82, 1814 AC, ALKMAAR; 072-5158538

“DE PLACE TO BE voor al uw fietsen en benodigdheden

6

Toerprogramma Juli 2016
DATUM
ZA 02
ZA 02
ZO 03
ZO 10
ZA 16
ZO 17
ZO 24
ZA 30
ZO 31

NAAM VAN DE TOCHT
t/m ZO 10e JULI, COLLENTOCHT
WIERINGERTOCHT
DE ZONDAGPLOEG
DE ZONDAGPLOEG

Aart Slegh Tocht + Pontkosten
DE ZONDAGPLOEG
DE ZONDAGPLOEG
RONDJE AMSTERDAM
DE ZONDAGPLOEG

SOORT

AFSTAND
140 KM
NTB
NTB
170 KM
NTB
NTB
120 km
NTB

STARTTIJD
NTB
8.00
9.00
9.00
7.45
9.00
9.00
8.00
9.00

STEMPELTAFEL
Ruud Bakker
Peter de L. / Cees A.
Cees / Peter
Cees / Peter
Peter D. /
Cees / Peter
Cees / Peter
Jack N. / Anton van N.
Cees / Peter

GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT
GT

SOORT
GT
GT
GT
GT
GT

AFSTAND
NTB
NTB
160 KM
NTB
NTB

STARTTIJD
9.00
9.00
8.00
9.00
9.00

STEMPELTAFEL
Cees / Peter
Cees / Peter
R. Makkus / W. Tolman
Cees / Peter
Cees / Peter

Toerprogramma Augustus 2016
DATUM
ZO 07
ZO 14
ZA 20
ZO 21
ZO 28

NAAM VAN DE TOCHT
DE ZONDAGPLOEG
DE ZONDAGPLOEG
HAARZUILENSTOCHT
DE ZONDAGPLOEG
DE ZONDAGPLOEG

Bedanken - Truus
Lieve fietsvrienden,
Ik wil jullie allemaal bedanken voor alle aandacht die ik heb
gekregen na mijn Black-out in Hamburg.
Alle telefoontjes kaarten en bezoekjes, maar vooral voor die
prachtige fruitmandjes die Cor Kees en Peter namens jullie zijn
komen brengen.
Ik hoop dat ik weer heel gauw met jullie mee kan fietsen.
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Bekend adres, Bekend gezicht….John staat weer als vanouds voor u klaar!
Openingstijden
Maandag
: Gesloten
Dinsdag
: 09:00 – 18:00
Woensdag : 09:00 – 18:00
Donderdag : 09:00 – 21:00
Vrijdag
: 09:00 – 18:00
Zaterdag
: 09:00 – 17:00

Zilverstraat 6
1811 DH ALKMAAR

Tel. 072-5823247
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Mooi en goed materiaal én perfect
afgesteld is de basis voor elke goede
prestatie.
Dit doen we in 2015 al 30 jaar.
Dus kom eens naar onze winkel en
maak kennis met ons uitgebreide
assortiment!
Tot ziens in Petten
Ir v/d Banstraat 14 Petten
T: 0226-381367, E: info@beukersbikecentre.nl
www.beukersbikecentre.nl

A Bike Behind The “Dijk”
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