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Stukje van de voorzitter - Hans
Het fietsseizoen loopt alweer zo'n beetje op zijn einde, nog een aantal mooie tochten in september en
de sluitingstocht, dan gaan bij vele de karretjes al weer op stal.
Toch vragen wij de aandacht voor de geplande tochten in september o.a de Westfriesland en de
Durgerdamtocht beide bijzonder leuke routes. Let wel op de vertrektijden: deze zijn in september weer
op de zaterdag om 8.30 uur dit geldt echter niet voor de geplande tochten deze vertrekken om 8.00 uur.
Uw bijzondere aandacht vragen wij voor het Rondje Stelling op zondag 3 september met start locatie
Fort den Ham nabij Uitgeest afstanden 60 -120 en 170 km, vertrek tussen 7.00 en 9.00 uur.
Tevens houden wij op maandag 18 september weer een toercommissie bijeenkomst zie uitnodiging
verder in het clubblad.
Over de geplande tochten in augustus valt niet veel te schrijven. Rondje Amsterdam trof slecht weer en
bij de Haarzuilens tocht was de voorspelling al niet veel beter dus bij voorbaat al een geringe opkomst
maar uiteindelijk werd niet het weer de boosdoener maar een heel vervelende voorband van een der
deelnemers, dat nam zoveel tijd in beslag dat er uiteindelijk na een bezoek aan een fietsenmaker
besloten werd om de route maar wat in te korten en zijn we via Uithoorn / Abcoude/ Vinkenveen naar
Driemond gereden waar we weer in de route van de terug weg kwamen uiteindelijk nog een heel leuke
route met toch zo'n 150 km op de teller. Dan een week later de Driedaagse 2017, we konden het niet
beter treffen, een zon overgoten weekend met zomerse temperaturen. Het verslag laat ik aan Truus
over maar bij deze wil graag mijn mede organisatoren Willem en Karel bedanken voor hun inzet, ook
uiteraard Klaas en Peter die bereid waren veel kopwerk op zich te nemen en uiteraard ook Sam die drie
dagen in de auto de pelotonnetjes gevolgd heeft.Maar ook de overige deelnemers voor de
oplettendheid tijdens de tochten en het gezellige samenzijn tijdens de stops en na afloop op het terras
en tijdens het diner in het hotel. Als dank ontvingen wij als organisatie nog een leuke attentie van de
deelnemers.Veel fietsplezier de komende maand.
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Driedaagse 2017 - Truus
Als van ouds, een geweldige driedaagse. Mooi zonnig weer, gezellige deelnemers, goed hotel prachtige routes.
Wat wil een mens nog meer. Afgelopen weekend zijn we met 18 fietsers en met Sam in de volgauto naar
Berkel-Enschot geweest. We logeerde daar in De Druiventros. Een mooi groot hotel met aardig personeel.
Kamers zonder stapelbedden. En een eigen douche met toilet.
We waren vrijdagmorgen om kwart voor 9 aangekomen en werden ontvangen met koffie en appeltaart. Om 10
uur op de fiets. Hans en Karel (Karel later af en toe gewisseld met Peter) bij de snelle groep aan kop. Willem,
samen met Klaas bij ons aan kop. Dat liep gesmeerd. Hans had de routes zo aangepast dat zij tussen elke stop
iets meer kilometers fietste, zodat we samen aan de koffie of lunch zaten. Was er een van de twee groepen iets
eerder bij de stop, dan werd er gewoon gewacht totdat de groep helemaal compleet was. Na de rust vertrokken
we dan weer apart,en bij de volgende pauze ontmoette we elkaar weer. Soms kwamen we elkaar onderweg
tegen. Gebeurde dus een keer toen er iemand een lekke band had.
De route van de eerste dag ging naar Achelse Kluis. Daar hadden we de lunch. Vandaar uit was het naar
Casteren voor de cola stop.
De tweede dag fietste we door Tilburg naar Alphen en pakte daar het Belse Lijntje dat eindigde in Turnhout.
Daar hadden we de koffiestop op de markt dus het was daar erg druk. Na de koffie vervolgde we onze tocht
langs het Kanaal Dessel- Schoten zo richting Oirschot voor de lunch. Een hele gezellige plaats was dat en
kregen daar een verrukkelijke lunch.

De derde dag was de route naar Uden. Koffie net
buiten Heeswijk-Dinter. Nadat we daar eindelijk
vandaan vertrokken ( de mevrouw die voor onze koffie
zorgde moest het allemaal alleen doen, dus duurde het
erg lang) kwamen we op een weg waar we niet door
mochten. Was een brommer kampioenschap aan de
gang. Moesten we dus een andere route nemen. Maar
aangezien Willem en Hans op de GPS reden was dat
niet zo moeilijk. Was naderhand maar 1,5 km
omrijden. We hadden daar hele leuke bospaden,
weliswaar erg smal maar met een beetje oppassen en
vaart verminderen ging dat prima. Deze dag was de
lunch net na Sint Oedenrode. Een lekker soepie
gevolgd door een broodje kroket en twee bruine
boterhammen met kaas en ham.
Na de lunch hebben we een van de personeelsleden
gevraagd een groepsfoto van ons te maken. En toen op naar
het hotel voor de laatste kilometers. Daar aangekomen hebben we met zijn allen nog wat gedronken en Marijke
heeft uit naam van alle fietsers de organisatie, Sam en de voorrijders bedankt voor dit zeer goed georganiseerde
weekend.

Wij met zijn allen hebben kunnen terug kijken op een
zeer geslaagde fietsdriedaagse die zeker op deze
manier, twee groepen fietsen, beslist nog jaren zo door
kan gaan.

Stellingtocht 2017.
Dit jaar verlenen wij weer onze medewerking aan de
Stellingtocht maar helaas heeft een van de grote sponsors
de provincie Noord Holland te kennen gegeven hieraan
geen bijdrage meer te verlenen een flinke aderlating voor
de organisatie. Maar misschien zijn er onder onze leden die
zelf een eigen bedrijf runnen of een werkgever hebben die
zelf ook de sport een warm hart toedragen en deze heel
moie toertocht mede willen sponseren. U draagt daarbij dan tevens aan het goede doel namelijk Raisin Hope
Foundation deze stichting schaft van het gedoneerde inkomsten van de deelnemers aangepaste fietsen aan voor
o.a begeleid fietsen. Bij voorbaat dank. Vragen bij Rob Klop of Hans Bos.
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Uitnodiging Toercommissie bijeenkomst.
Maandag 18 september aanvang 20.00 uur.
Houden wij voor leden van de Toercommissie weer een overleg met o.a op de agenda
de jaarlijks in te delen Toerkalender, mocht u geen deel uitmaken van de commissie,
maar wel eventueel interesse heeft om een van de bestaande of een nieuwe tocht naar u
idee op zich te nemen, u bent dan van harte welkom.
De Driedaagse 2017 - Klaas
Ruim een week voor de driedaagse kreeg ik een mailtje van Willem met daarin de gpx bestandjes van de routes.
Daar zat volgens mij wat achter. Op vrijdag vroeg uit de veren en de fiets achter op de auto gezet en nog eens
extra gekeken of de fietsschoentjes in de auto lagen, stel je voor! Eerst Ties opgepikt en naar de wielerbaan.
Daar herinnerde Hans ons in zijn welkomstwoordje aan de fietsschoentjes.
In Berkel-Enschot bij hotel De Druiventros aangekomen, eerst aan de koffie met een appelgebakje. Een flinke
toef slagroom werd apart geserveerd. Om kwart voor tien was het tijd om op de fiets te stappen. Toen kwam ook
meteen de aap de mouw, of ik met Willem voor wilde rijden. Geen probleem, dit seizoen heb ik daar tijdens de
woensdag- en zaterdagritjes, al genoeg voor geoefend. De route voerde langs Oirschot naar de lunchstop bij de
Venbergse Molen. De eigenaresse had duidelijk plezier in haar vak. We kregen eigengemaakte tomaten- of
groentesoep, ruim voorzien van ballen en een stapel broodjes waar we teveel aan hadden. Voor mij was de
Venbergse Molen bij de Dommel een bekende plek. Lang geleden, toen ik nog jong was, ben ik daar eens met
een bedrijfsuitje met de kano
aangekomen.
Na de lunch een kort stukje door
België langs de
Achelse Kluis en vervolgens
Nederland weer
in en via dorpjes als Eersel en Netersel
weer terug naar
het hotel. Onderweg in Casteren nog
een colastopje.
Vlakbij het hotel zagen we voor ons
de andere ploeg
rechtsaf draaien. Gingen zij de route
nog een keer
rijden? Nee toch maar niet en ook zij
gingen richting
terras voor een paar biertjes colaatjes.
Op dag twee hadden we het voor
elkaar gekregen
om half negen te starten in plaats van
kwart over
acht. Het moet niet te veel op werken
lijken. Net als
de vorige dag vertrokken we in twee
groepen. De
route voerde nu richting Turnhout in
België.
Daarvoor reden we een stukje over het “Belze Lijntje”, een oude spoorbaan van Tilburg naar Turnhout.
Gelukkig hadden ze de bielzen en de rails weggehaald. Vlak voor Baarle Nassau waren de kruisjes op de weg te
zien, de ene kant Nederland (Baarle-Nassau) en de andere kant
België (Baarle-Hertog). We zouden de grens nog verscheidene
keren passeren, het is daar een onontwarbare puzzel.
In Baarle-Nassau (of was het Baarle-Hertog?) stond Karel met
een lekke band. Via een mooi weggetje langs een bos pikten we
het Belze Lijntje weer op richting Turnhout. Daar was men
volledig op de komst van Alcmaria Victrix voorbereid. Het
laatste deel van de route was van dranghekken voorzien, zodat
we geen last van opdringend publiek hadden. Bij “De
Waterput” stond de koffie met een warme appelpunt met een
koud ijsje klaar. Langs een oud jaagpad van een kanaal, nu
omgeturnd naar een mooi fietspad, reden we weer richting
Nederland. Op een mooi terras in Oirschot stond de lunch weer
klaar. Na de lunch was het voor ons nog een goede veertig
kilometer naar het hotel. Wederom een mooie dag toeren door
het mooie Brabantse land.
5

Zondag op pad voor de laatste dag. Net als de voorgaande twee dagen was het weer prachtig weer. Eerst naar
Heeswijk-Dinter voor de koffie. Ik hoop niet dat ze het daar ooit druk krijgen, want dan wordt het niks. Zag er
allemaal chique uit, maar een uur voor twee koffie en een koud appelpuntje is wel heel erg lang. En dan werden
nog alle andere klanten nog weggestuurd ook. Weer op de fiets reden we tegen een circuit voor de plaatselijke
Solex race aan. Een hoop herrie en stank en weinig gang, maar we moesten er wel voor omdraaien. Dat
veroorzaakte het enige valpartijtje van het weekend. Theo viel om in een hegje, waar een ijzeren paal in verstopt
zat. Je kunt beter blijven rijden dan stoppen. Gelukkig kon hij zijn weg vervolgen. Na een paar kilometer zaten
we weer op de route. Onderweg langs smalle bos en heipaadjes. De hei was bijna uitgebloeid. Die witte dingen
links in de hei waren toch echt schapen Truus en geen
bloemkolen. Bij een uitspanning in Boskant gestopt voor de

lunch. Dat ging sneller dan de koffiestop. De laatste
etappe voerde langs een mooi natuurgebied de
Oisterwijkse Vennen. Net als alle andere keren kwamen
de twee groepen bijna tegelijk aan.
Onder het genot van een drankje hebben we een prachtig
weekend afgesloten. Ik stond aanvankelijk wat sceptisch
tegen het rijden in twee groepen. Is dat in zo’n weekend
wel goed voor het clubgevoel? Het is me goed bevallen.
Het rijdt nu eenmaal veiliger in twee groepen van negen,
dan in één grote groep. En de routes waren zo
uitgekiend, dat snel en iets minder snel tegelijk aan de
koffie of lunch konden.

Let op! Op de zaterdagen in september wordt er
weer om half negen vertrokken met uitzondering van de geplande tochten!

Toerprogramma September 2017
DATUM NAAM VAN DE TOCHT

SOORT

AFSTAND

STARTTIJD

STEMPELTAFEL

ZO 03

STELLING TOCHT

VT

120 KM

7.00/9.00 Uitgeest zie info Website/clubblad

ZO 03

STELLING TOCHT

VT

170 KM

7.00/9.00 Uitgeest zie info Website/clubblad

ZO 03
ZA 09
ZO 10
ZA 16
ZOD17
ZO 24

DE ZONDAGPLOEG
RONDJE WESTFRIESLAND
DE ZONDAGPLOEG
DURGERDAMTOCHT
DE ZONDAGPLOEG
DURGERDAMTOCHT
DE ZONDAGPLOEG

GT
GT
GT
GT
GT
GT

NTB
140 KM
NTB
140 KM
NTB
NTB

9.00
8.00
9.00
8.00
9.00
9.00

Cees / Peter
Jan Geert / Wim Tolman
Cees / Peter
Peter Does. /.
Cees / Peter
Cees / Peter

Toerprogramma Oktober 2016
DATUM
ZO 01
ZO 08
ZA 14
ZO 16

NAAM VAN DE TOCHT
DE ZONDAGPLOEG
DE ZONDAGPLOEG
SLUITINGS TOCHT
DE ZONDAGPLOEG

SOORT
GT
GT
GT
GT

AFSTAND
NTB
NTB
90 KM
NTB

STARTTIJD
9.00
9.00
9.00
9.00

STEMPELTAFEL
Cees / Peter
Cees / Peter
Bestuur
Cees / Peter
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Victorie wielsets handgespaakt in Alkmaar!
Carbon velgen, eigen merk. Naven van DT Swiis, Hope, Dura ace of Campa Record
Carbon wielset Race of MTB vanaf 999 euro

Openingstijden
Maandag’s gesloten
Dinsdag t/m vrijdag
09:00 - 19:00 uur
Zaterdag: 9:30 - 17:00 uur

Vondelstraat 82, 1814 AC, ALKMAAR; 072-5158538
“THE PLACE TO BE” voor al uw fietsen en benodigdheden
Verjaardagen september 2017
6 september
8 september
10 september
16 september
16 september
19 september
19 september
20 september
29 september

Andre van Aanholt
Laurens van Tilburg
Sjaak den Engelsman
Anton van Nimwegen
Robbert Birekoven
Lida Krom-Ligthart
Eelke Slootheer
Frans Alleman
Leen Jonker

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag deze maand, maak er een feest van!
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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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Rondje Drenthe 22 juli 2017 - Ruud
Zaterdag ochtend om 5:45 uur ging ik naar Leen. Aart
Hoogschagen kwam met de auto ook naar Leen.
Vervolgens zijn we met z’n drieen in de auto van Leen
naar de Wielerbaan gereden waar Karel met Jan Geert
en Ferry om ongeveer 6:00 uur kwamen. Daarna zijn
we met twee auto’s naar Borger in Drenthe gereden.
Op de afsluitdijk zagen we dreigende luchten boven
het oosten van het land. Toen we ter hoogte van
Groningen kwamen begon het ook serieus te regenen.
Leen begon al een beetje te jammeren “ waren we
maar in Noord-Holland gebleven om te fietsen” Toen
we in de buurt van Borger kwamen begon de lucht al
enigszins te klaren. Even na achten stonden we op het
parkeerterrein van de camping van Borger. Omdat het
toen nog licht regende zijn we eerst even een kop
koffie gaan drinken in Borger. Rond een uur of negen werd het nagenoeg droog en werden de omstandigheden
toch uitnodigend om te gaan fietsen. We zijn weer terug gereden naar het parkeerterrein bij de camping alwaar
we ons klaar maakten voor een rit van 170 kilometers. Om 9:30 zijn we gaan fietsen. Omdat het wegdek nog nat
was zagen de fietsen er na enige tijd rijden niet meer uit. Toch was het prima weer om te fietsen er stond weinig
wind, het was droog en de temperatuur was ook zeer aangenaam. In de buurt van Buinen zijn we langs het huis
gereden waar Leen in de zomer een aantal weken op past. Het eerste gedeelte van de tocht zijn we slingerend
door Drenthe gefietst langs allerlei kleine plaatsjes en ook zijn
we een heel stuk door het
bosrijke gebied van de
Drentsche A gereden.
Langzamer hand maakten
de wolken steeds meer
ruimte voor de zon
waardoor het zonnig en
warm werd. Na ruim
zeventig kilometer te
hebben gefietst hebben we
in het plaatsje Amen een
eerste koffiestop gehouden.
We zaten heerlijk op een terrasje bij een soort van herberg en kantine van
Van Ostadelaan 264
een camping. Even later kwam er een echtpaar uit Oude Kerk aan de
1816 JG Alkmaar
Amstel op het terrasje zitten en de meneer wilde wel een groepfoto van ons
Tel. 072-5155740
maken. Na twee koppen koffie met wat erbij zijn we weer gaan fietsen. In
het tweede gedeelte van de tocht zijn we onder andere een heel stuk, voor
de wind, langs het Oranjekanaal gereden. Het viel op dat, ondanks dat het
vakantietijd is en prachtig mooi weer, er weinig fietsers reden. Ook typisch
Drents is dat er uitstekende fietspaden liggen zonder stoplichten en de hoofdwegen naast de fietspaden zijn
veelal onverharde zandpaden. Voor toerfietser is Drenthe een uitstekende provincie om te fietsen. We zijn door
bosrijke omgeving gefietst, langs allerlei vennetjes en door heide gebied en langs de kaarsrechte wegen van turf
routes. Leen kent Drenthe als zijn broekzak en had een route uitgestippeld langs kleine dorpjes waarmee we de
drukte van de wat grotere steden
in Drenthe omzeilden. Voor de
tweede stop zijn we
neergestreken op een terrasje in
het plaatje Diever. Na wat
versnaperingen zijn we weer op
de fiets gestapt voor het laatste
gedeelte van de rit. Van de
Westkant van Drenthe zijn we
naar de Oostkant van Drenthe
gereden.
We hebben een stuk over de
Hunzerug gefietst en kwamen
langzamerhand weer in de buurt
van Borger. Leen heeft de hele
dag op kop gereden.
Ten eerste omdat hij de route
had uitgezet en ten tweede om de
mentale weerbaarheid van Leen
te testen. Rond een uur of zes
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waren we weer terug op het parkeerterrein waar de auto’s stonden. Karel had eigenlijk wel trek in een
pannenkoek dus hebben op het terrasje bij de camping heerlijk een pannenkoek gegeten. Het was een prachtige
dag. Het zou ook mooi zijn als we bij de club het fietsen elders meer gaan stimuleren.

Rondje Zeeland 5 augustus 2017 - Ruud
Rond een uur of 6:00 kwamen Karel en Aart Hoogschagen Leen en mij ophalen. Helaas was er voor deze rit
elders niet meer belangstelling dan vier personen dus konden we met 1 auto naar Zeeland. De weersverwachting
was redelijk dus wij vol goede moet op weg naar Burgh-Sluis. Ter hoogte van Rotterdam is een nieuwe weg
aangelegd zodat je niet door het drukke gebied van Rotterdam hoeft. Hierdoor raakte we dit jaar ook niet
verdwaald op de maasvlakte. Ter hoogte van Rotterdam begon het wel licht te spatteren maar op de radio waren
de weerberichten dat het in het Zuid-Oosten van Nederland kon gaan regenen maar verder in het land zou het
droog blijven. De reis verliep voorspoedig en rond 7:30 stonden we op de parkeerplaats van Landel in BurghSluis. Rond 7:50 zaten we op de fiets voor een rit door Zeeland met Leen als reisleider. We begonnen met een
rondje over Schouwen Duiveland. Via de Plompetoerenweg reden we langs de kust. Op de Stolpweg lag het
bezaait met Oesterschelpen. Het wegdek van de Stolpweg was nat en de Oesterschelpen zijn vlijmscherp. Ik
probeerde zoveel mogelijk de Oesterschelpen te omzeilen maar vlak voor het einde van de Stolpweg reed ik
toch lek. Met vierman hebben we het euvel verholpen en Karel had mijn achterband knijterhard opgepompt. In
de buurt van Kerkwerve begon het een beetje te regenen dus zijn we even gestopt om onder een boom te
schuilen. Toen de bui was overgedreven vervolgden wij de route op een nat wegdek. Even later was het wegdek
weer droog maar hingen er wel dreigende luchten boven ons. In de buurt van Schuddebeurs begon het serieus te
regenen dus weer even stoppen om de regenjackies aan te trekken. Dit keer dwong deze bui ons om even onder
een regengootje van een huis te schuilen. Daar stonden we dan met z’n vieren verdrietig om hoog te kijken naar
de zwaar bewolkte lucht van waaruit de regen met bakken uit de lucht viel. Een vrouw die in het huisje
vertoefde kwam kijken wat voor een vreemde kruikeleduikers op haar erf onder de dakgoot stonden. We werden
vriendelijk uitgenodigd om binnen te schuilen voor de regen maar we verkozen toch om buiten te blijven. In
Zeeland staat er altijd zoveel wind dat je uit je tuig waai maar je zal het altijd zien zaterdag 5 augustus 2017
stond er in Zeeland praktisch geen wind waardoor die bui maar boven ons hoofd bleef hangen, bakken met
water loosde en maar niet overdreef. Na een half uur a drie kwartier werd het toch weer zodanig droog dat we
weer zijn gaan fietsen. Leen is geboren en getogen Zeelander en kent deze provincie als zijn broekzak. In het
begin reden we redelijk dicht langs de kuststrook en al gouw had Leen in de gaten dat het daar erg druk was met
badgasten. Dus trokken we wat meer land inwaards. We reden over verkeersluwe paden en wegen door de
prachtige omgeving van Schouwen-Duiveland. In Renesse staat een huis waar Leen heeft gewoond in de
periode van de watersnoodramp. Daar wilde Leen toch even een fotootje schieten. Dus zijn we even gestopt
voor het nemen van een foto. Aart had heel, heel, heel hoge nood en wilde een grote boodschap doen vlak voor
de deur van het huis. De vrouw des huizes zag Aart merderen en zei “ Je mag gerust bij mij naar het toilet”.
Daar maakte Aart dankbaar gebruik van. We raakten met de dame in gesprek. Het was inmiddels mooi weer
geworden en de dame was gehuld in fietskleding en was ook voornemens om een stukje te gaan toeren. De
wereld blijkt altijd klein te zijn want de dame kwam ook uit de buurt waar Leen had gewoond. Even later kwam
de heer des huizes op z’n mountainbike aangereden met de boodschappen voor de lunch. Hij zal weg gedacht
hebben wat zijn dat voor een tafrelen voor het hek van mijn huis. Het stel woonde nu in provincie Utrecht en het
huis in Renesse is hun vakantiehuisje. “Jullie mogen het huisje best wel een keertje huren als jullie weer een
rondje Zeeland gaan doen” zei hij tegen ons. Nadat Karel foto’s had gemaakt en Aart zijn grote boodschap had
gedaan zijn we weer verder gereden. We reden door prachtig duingebied en even later zijn we neergestreken op
een terrasje voor een kop koffie met wat erbij. We zaten goed en wel op het terras onder een grote parasol en
toen begon het toch weer wat te spatteren. Na twee heerlijke kopjes koffie met appelgebak zijn we weer op de
fiets gestapt. We reden over de deltawerken via Neeltje Jans richting Domburg. Daarna zijn we toch weer een
stukje langs de kust gereden en vervolgens meer landinwaards naar onder andere Aagtekerke en Meliskerke.
Langs Serooskerke reden we richting Veere en daar hebben we heerlijk in het zonnetje op een terras wat gegeten
en gedronken. Na deze tweede stop zijn we nog een heel stuk langs het veerense meer gereden. Daarna via de
Zeelandbrug weer terug naar Schouwen-Duiveland. We zijn om Zierikzee om gereden de korte route terug naar
Burgh-Sluis. Aan het eind van de dag zagen we op verschillende plaatsen combines over het land scheuren om
nog droog te kunnen oogsten voordat het begon te regenen. Er waren onweersbuien op komst waar wij gelukkig
geen last van hebben gehad. Na ruim 195 Kilometers en veel plezier waren we weer terug op de parkeerplaats
van Landel. Tijdens de rit konden we duidelijk merken dat Zeeland voor een heel groot deel is gericht op
toeristen. Er zijn talrijke campings en parken in deze provincie en de landbouw wordt steeds minder. Ook hele
gebieden zijn van natuurbeheer. Zeeland blijft toch een heel mooie provincie voor toerfietser.
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Van Ostadelaan 264
1816 JG Alkmaar
Tel. 072-5155740

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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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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