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Vier ‘t Leven!

www.het-noorden.com

Lichtenvoordsestraatweg 44 - 7121 RA Aalten 
0543-472551 - info@het-noorden.com 





Knisperende bladeren...... Erwin Kempink

Naast de onderhoudspakketten die wij aanbieden, hebben wij
sinds kort een geheel nieuw product. Door middel van een
exclusieve coating behandeling wordt de lak van de fiets
volledig beschermd tegen alle weersinvloeden.

Hallo, Ik ben Joël van JB Bicycles. Een fietsenbedrijf gevestigd in Aalten. Al van jongs af aan heb ik
een passie voor fietsen. Zelf heb ik jaren lang wielerwedstrijden gereden en pak ik nog steeds
regelmatig de fiets uit de schuur. Door mijn liefde voor fietsen ben ik in 2019 begonnen met mijn
eigen fietsenzaak. Bij JB Bicycles zijn we gespecialiseerd in de verkoop, onderhoud en het coaten
van fietsen.
 

JB BICYCLES

Om het voor de klant zo makkelijk mogelijk te maken, bieden wij binnen een straal van 20 km
rondom Aalten onze ophaal/breng service aan. Hierbij halen we uw fiets thuis op, knappen we hem
op en leveren we hem vervolgens weer thuis bij u af. Dit geheel zonder extra kosten.
 

OPHALEN EN BRENGEN VAN UW FIETS

STC COATING

WWW.JBBICYCLES.NL
Kort geleden is onze nieuwe website gelanceerd, hier vindt u onder
andere informatie over onze fietsen, onderhoudsbeurten en
exclusieve coating. Benieuwd? We zien u graag verschijnen op onze
website.

Wikkerinkweg 2a, Aalten 06 34841303 joelsbicycles@gmail.com



Tien illusies armer, ....... Erwin Wamelink



Hogestraat 13, 7122 BN Aalten, 
0543 47 27 12 
info@stronksaalten.nl - www.electroworld.nl

Witgoed reparatie 
in eigen beheer 

en gespecialiseerd in 
het plaatsen/vervangen van 

inbouwapparatuur.

BEELD-GELUID-WITGOED



Voorwiel.... Wim Venderbosch



Sponsor aan het woord Sponsorcommissie



Even voorstellen......... Martin Meijerink



Luchtalarm......... SkeelerenFreeWheel Inline Cup wedstrijd.



Luchtalarm......... Wim Dieperink



Nog even voorstellen.......... Henk LuijmesHermannsweg



Jeugdbbq..... door: Anne-Marie van der Linden





Bernie Martin MeijerinkMountainbiken









Jeugdwedstrijden door Anne-Marie van der Linden





Nieuwe Clubsponsoren in 2020Sponsoren





Afsluiting van skeelerseizoen 2021 skeeleren



Sponsor aan het woord Bron: sponsorcommissie







Plaatsing jurygebouw bij de wielerbaan.... Franz Fremmr



Gezondheid & Voeding Bron: Bicycling US



vervolg Gezondheid & Voeding



Nieuwe Clubsponsoren in 2021



Bron:Runner‛s World USATrainen: Beter werkende hersenen?



Onderhoud ketting door de techneut
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Samenstelling commissies



Bestuur en taakverdeling vd Peddelaars

Jeugdbegeleiding/training



Oja, dan nog even dit (of dat)......
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de Franse Ardennen..... Bron: Yvonne Versteegh



Ardennen in Frankrijk








