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Zandruiter 19, 1731
LJ Winkel
Tel. 06-51 864 722
autobedrijfzuurbier.nl

met een occasion
van Zuurbier
veel rijplezier !

APK
Onderhoud
Uitlaten, remmen,
banden, accu’s
Verkoop occasions
Ook zoekopdracht
voor uw occasion
ºAirco-service

Kijk op onze vernieuwde website:

autobedrijfzuurbier.nl

VOORWOORD
Beste bezoekers, Corsomedewerkers en inwoners,
Er is mij gevraagd om een voorwoord te schrijven, omdat onze Corsogroep “Kokoledo’s”
dit jaar 50 jaar bestaat. De naam Kokoledo’s is ontstaan uit de eerste twee letters van de
straatnamen waar de oprichters van de Corsogroep woonden:
Koomenstraat, Kosterstraat, van Leersumstraat en de Dorpsstraat.
De groep werd met de jaren groter. We hebben jaren lang in het “Marktgebouw” wagens
gebouwd. Nu bouwen we al sinds 1991 in de schuur van de familie Braak. In onze groep
zitten nog steeds opvolgers van de eerste generatie (waaronder ikzelf).
Corso is een virus, je wordt ermee besmet, vandaar dat onze groep zolang bestaat.
We komen een à twee keer per jaar bij elkaar voor het kiezen van een onderwerp. We
maken de wagen aan de hand van plaatjes. Wij zijn zes weken volop bezig met bouwen.
Dit gebeurt in onze vrije tijd en voor een aantal is er dan geen tijd voor iets anders.
Op zondag van het Bloemencorso zijn we dan ook erg trots als het werk weer geklaard
is en we in volle glorie door het dorp rijden.
Door de gezelligheid blijven we gemotiveerd om elk jaar weer mee te doen.
Ik wens u een mooie en gezellig Bloemencorso toe met alle mooie Corsowagens die u
te zien krijgt.
Met vriendelijke groet, Lia Klos-Boukes
(Corsogroep Kokoledo’s)

SPEAKERS: PATRICK KOOL EN BERT KORT
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CORSO
PARCOURS
2018
BOSSTRAAT
MARKT

kermis

Burg. Kosterstraat

EHBO posten: Limmerschouw 49,
Dorpsstraat 84 en 130, Dekkerstr. 10 en 82,
Bosstraat 8 en Koomenstr. 36
Tel.bereikbaar: 06-12 19 94 08

Toiletten bij:
Dorpsstraat 88, 92, Zijgerakker en Koomenstraat.

TRIBUNE

VELDWACHTERSPAD

van Zoonenstraat

Voetpaden

MARKT
TRIBUNE

Korverstraat

PODIUM

G.J. v. Leersumstraat

speaker+info

Infopost
Dorpsstr. 75

Zijgerakker

MARKT

TRIBUNE

DORPSSTRAAT
oost

Bussen publiekssttemmen

Burg. Bakenstraat
MARKT

Corsolaan

Avondopstelling
Kindercorso
Dorpsstr. 52

DORPSSTRAAT
west

kermis

Route (1e, 2e en 3e ronde).
Na de 3e ronde ontbinding in de Dorpsstraat

Centrale Infopost: Dorpsstraat 75
Speaker + info:
voor Bosstraat 2 (Parfumfl.museum)

PLATTEGROND CORSO

LIMMERSCHOUW

Koomenstraat

P. DEKKERSTRAAT

GOED OM TE WETEN!
EHBO telefoon 06-12199408
De EHBO posten zijn op diverse punten langs de route te vinden.
Kijk op de plattegrond voor de exacte locaties!!

Avondopstelling
We verzoeken iedereen om niet direct na het Corso met de auto door het dorp te
rijden. Dit i.v.m. de opstelling voor het avondprogramma met verlichting.

Tijdens de optocht
De wagens rijden drie rondes. Het kan zijn dat de optocht stilvalt door een
calamiteit. We stellen het op prijs als u tijdens de optocht achter de hekken/op de
trottoirs blijft. Ook als de optocht even stopt…

Moe???
We hebben drie gratis tribunes voor bezoekers, te vinden op de hoek
Dorpsstraat / Limmerschouw en aan het Veldwachterspad. Prettig voor als de
benen niet meer willen! We vragen u vriendelijk om niet op een hekje of een
bankje in één van de tuinen te gaan zitten…

Figurantenprijs
Als blijk van waardering voor de groepen die heel veel creativiteit steken in de
kleding rondom de Corsowagens wordt jaarlijks de figurantenprijs uitgereikt.
Hiervoor zijn twee juryleden aangetrokken. Beiden zijn modestylist.
Marjo van Wooning
Patty van Dam
De winnende groep ontvangt een geldbedrag.

De jury
De jury is samengesteld uit verschillende leden die allemaal óf een artistiekeóf een Corsoachtergrond hebben. Dit jaar zijn onze juryleden:
- Jan Willem Bijl
- Rob Glas
- Sylvia Buczynski
- Ad Vermeulen
- Nel Sepers
-3-

Trambaan 6,
1733 AX Nieuwe Niedorp
Postbus 10,
1733 ZG Nieuwe Niedorp
Telefoon (0226) 411844
Fax (0226) 413258
info@wiedijk.nl
www.wiedijk.nl

ACCOU NTA NTS
en
B E L A S T I N GA DVI S E UR S
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ER IS MEER....
Naast de optocht van het Bloemencorso zelf, die om 13:00 uur begint met het
Kindercorso, is er meer te beleven:
u

u

u
u

u

u

u

MARKT (10:00-17:00 UUR)
Ook dit jaar is er weer een gezellige markt in het dorp. Van oer-Hollandse producten
tot kleding en authentieke West-Friese lekkernijen.
MUZIEK OP DE MARKT
Op de markt is muziek van 11 uur tot 15 uur. Voor u treden twee muziekgroepen op:
Feestkapel ‘Zo niet dan Toch’ en Dweilorkest ‘de Dorperdweilers’.
BEZOEK OOK ONZE KERMIS (VANAF 10:00 UUR)
Ouderwets vermaak, leuk voor de kleine én grote kinderen!
VOORPROGRAMMA (12:00-13:00 UUR)
De muziek in het voorprogramma wordt verzorgd door Trompetterkorps de
Knickerbockers en Mallet Percussion Drumband uit Rhenen. Zij zullen ook het Corso
muzikaal begeleiden.
Tevens kunt u in het voorprogramma genieten van Straatact ‘de Fanfare’.
AVONDOPSTELLING (NA 17:00 UUR)
Bekijk de wagens, onder muzikale begeleiding van Dweilorkest ‘Dorst” nog eens
rustig. Ze worden na de optocht met mooie verlichting opgesteld in de Dorpsstaat.
PRIJSUITREIKING (20:00 UUR)
Het gaat ons vooral om het meedoen, de sfeer, de gezelligheid. Maar een beetje
competitie mag: Vandaar dat we u vragen om per categorie te stemmen.
Zie hiervoor het stembiljet verder in dit boekje. Om 20:00 uur vindt voor het
Parfumflessenmuseum de bekendmaking van de winnaars plaats!
EN DAN... FEEST!
Kom nog even nagenieten en napraten in ons dorpscafé “Beentjes”. Altijd gezellig!

Nieuwe laptop nodig?
ComputerService Broersen
www.peterbroersen.nl
06 52 69 28 23
Computerhulp
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hoefje 9c
1733 ab nieuwe niedorp
telefoon: 0226 - 410275

dinsd. t/m vrijd. 9.30 - 17.30 uur
zaterd. 9.30 - 16.00 uur

Damesmode
yaya *
soyaconcept *
tom tailor *
isay *
slippely *
angels *
fanna parker *
zilch *
liverpool jeans *

BLOEMENCORSO WINKEL

Klaas Bart Hoveniers
Dorpsstraat 35
1731 RB Winkel
Telefoon: 0224 54 12 92
Mobiel: 06 535 539 06
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KINDERCORSO
WINKEL’S HARMONIE
1.

Het Kindercorso
Kindercorsoschuur Koelewijn Autoschade
De kweekvijver voor “het grote Corso”. Een gezellige boel, een weekend
lang konten, prikken en plakken op fietsen, skelters, kinderwagens, bolderkarren en
eigen bouwwerken. De kinderen lopen 1 ronde en zullen voor de avond-opstelling
hun creaties opstellen bij de fam. Peetoom aan de Dorpsstraat 52.

a.
b.
c.
d.

Beauty and the Dino .................................................. Geert, Anna, Stef, Elise en Nikki
Oude games ............................................................................Kathy, Benten en Casper
Knibbel, knabbel, knuistje...................................................................................... Pim
Corso is DolFijn!............................................................................... Witte Rook Junior:
Lieke, Jet, Nina, Sarah en Rene en vrienden/ vriendinnen
Onderwaterwereld ................................................................................Julia en Sophie
Beach Party............................................................. Quinty, Duncan, Fenna en Lisanne
De Kaasmeisjes .................................................................... Amy, Nina, Isa, Liz en Yara
Team Red Bull .........................................................................................................Nick
Zomer in Winkel .................................................................. Roos, Luuk, Sanne en Noa
IJSPRET!! .............................................................................. Jente, Jolijn, Jarno en Lars
Mario ..................................................................................................................... Tygo
Nog in ontwikkeling ................................................................ Jelle, Steef, Roan en Do
Superkids ............................................................... Cato, Danique, Maeve, Rava en Jip
Het klapstuk..................................................................................... Kay, Stein en Kjeld
Heel Corso bakt! ...............................................................Babeth, Milou, Maud en Iris
Twilight Sparkle ................................................................................................... Jenna
De Diva’s .................................................................................. Naomi,Noor en Benthe
Het magische sprookje: cleoROOSpatra ...............................................................Roos
Prinsessenkasteel ................................................................. Christie, Marit en Eeke
Snoepkar...................................................................................................... Luna en Liz
VOETBAL ..................................................................................... Fleur, Lisanne en Giel
Super Mario ............................................................................................ Tygo en Julian
Kris Kras Tijd ....................................................................................... Suus en Lieke
De LEGO boys ..................................................................................Daan, Levi en Sven
Zeemeermin .......................................................................................................... Elize
Hotel Transylvania ........................................................................ Boaz, Cas, Sky en Jill

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.

JEUGD TROMPETTERKORPS ALKMAAR DE KNICKERBOCKERS
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JEUGD
2.

De Aristocats
Giga Girls
De Aristocats is de eerste Corsokar van de Giga Girls.
Fam. Sijtsma
Na het kindercorso wilden de meiden een leuke kar maken en dit is het resultaat.

3.

Spelletjes vroeger en nu
De Rode Smurfen
De Rode Smurfen doen dit jaar voor de tweede
Fam. Betjes/ Daan de loodgieter
keer mee bij de jeugd. Dit jaar is het onderwerp “Spelletjes van
vroeger en nu”. We zijn op het idee gekomen voor het onderwerp vroeger en nu
omdat er veel meer op de spelcomputer gespeeld wordt en op de Playstation,
Xbox en de Wii, terwijl er vroeger veel meer bordspellen en kaartspellen werden
gespeeld.

4.

Circus
Firmaatjes
De Firmaatjes presenteren voor u:
Fam. Bakker/Beers transport
Circus Langverwacht. Hoog geëerd publiek, dames en heren (koeken en peren),
geniet van deze grandioze voorstelling en laat u verrassen door de kunsten
van onze artiesten en wilde dieren. Komt dat zien, komt dat zien!

5.

Help, de leeuw komt er aan!

6.

De Schaatskampioen
De Papﬂessen
Wij, de Papflessen, kennen elkaar al heel lang.
van der Geest
We wonen namelijk allemaal in hetzelfde dorp. Sommigen van ons
hebben al heel wat jaartjes geholpen bij andere Corsogroepen, totdat we vorig jaar
bedachten om zelf een groep op te richten en een eigen Corsowagen te maken.
Uiteindelijk is dit (met hulp) gelukt en zie hier het resultaat!

7.

Pauw, pauw, pauw, ik ben mooier dan jou!

8.

(rijdt vóór wagen nr. 18)

23a.

Wegens succes alweer verlengd
Soldaat van Oranje vanaf de tweede ronde weer verlengd.

’t Gaspitje
Fam. Keezer

De zoontjes van de Trambaan
Hoveniersbedrijf de Bruijn V.O.F.

J.J. de Sioux
Arie Spaansen

SHOW & MARCHINGBAND VIOS MIJDRECHT

GRAAG UW STEM!
We willen heel graag weten wat het publiek vindt van de wagens en alles rondom het Corso:
Breng daarom uw stem uit en vul het korte vragenformulier in (verderop in dit boekje).
-8-

KLEIN
9.

Happy Halloween
De CorsoFanaten
Op 31 oktober viert heel Amerika Halloween
Beemsterboerderij v.d. Hulst
met veel snoep en kostuums. Dit feest wordt steeds bekender in Nederland.
Daarom brengen wij Halloween nu al naar Winkel, want je kan niet vroeg genoeg
beginnen. Trick or treat!

10.

Een mens met een goed hart doneert
De Shoppers
Op initiatief van Tweede Kamerlid Pia Dijkstra gaat op
Zeilmakerij TGH Winkel
1 juli 2020 de donorwet van kracht. Door deze wet is iedereen die
18 jaar of ouder is en geen keuze heeft gemaakt automatisch donor. Het doel:
terugdringen van de wachtlijsten met mensen die wachten op een donororgaan.
Dat klinkt fantastisch toch!? De komst van deze wet heeft echter voor veel discussie
tussen voor- en tegenstanders gezorgd. Door te kiezen voor dit onderwerp wil deze
Corsogroep aandacht vragen voor de registratie van orgaandonoren.
Dus bij deze de vraag: hoe wilt u het leven doorgeven?

23b.

Wegens succes alweer verlengd
Soldaat van Oranje vanaf de tweede ronde weer verlengd.

11.

Er was eens…
De Snikkende Leeuwen
Je liefde vinden gebeurt steeds meer
J.A. Glas/Marcel en Barbara Spaansen
via internet. Datingsites zoals Tinder, Lexa en Parship groeien in populariteit.
Wat is er mis met de oude manier? Echt contact waarbij je jouw mogelijke prinses
recht in de ogen kunt kijken is veel beter, vindt ook de prins van de Snikkende
Leeuwen. Net zoals de prins van Assepoester zocht naar de schoonheid die het
glazen muiltje paste, gaat ook hij op deze manier vandaag op zoek. Mag hij ook even
bij u het mooie schoentje passen in de hoop zijn geliefde te vinden?

12.

Let’s get ready to rumble!!
De Favorieten
Zoals u misschien al in de krant of op internet heeft gelezen:
Fam. Roos – Beers
De Favorieten hebben dit jaar geweldig nieuws. Het is ons gelukt om een bekende
zangeres naar het bloemencorso van Winkel te halen. Ze is winnares van
‘The Voice of Holland’. Tijdens de optocht kunt u haar zien en horen bij ons op het
podium. Geef haar vooral een groot applaus!
Na de optocht is er een ‘Meet & Greet’ bij de opstelplaats.

13.

Wij nemen je mee terug in de tijd
De Naald
Mensen gaan steeds meer van
Fam. van Leeuwen ‘t Veld/Tesselaar staalbouw
de oude Nederlandse dingen houden. Ze krijgen er geen genoeg van,
foto’s nemen of kleding passen. Hoe gaan wij dit tot uitdrukking brengen?
Het is een ouderwets… bootje geworden.

14.

Ik ga op reis en ik neem mee…

J.J. de Sioux
Arie Spaansen

Witte Rook
Hans Wijnker
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BACO wenst iedereen
een geweldige Corso!
www.bacobeschoeiingen.nl
info@bacobeschoeiingen.nl

HUIJGEN ADVIESBUREAU
HYPOTHEKEN EN
EN VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN
Uw erkend
financieel
Uw er kend
f in anadviseur
c ieel adv is eu r

Fre dFred
Hui j Huijgen
gen

Paradi jsap pel 8 • 1731 WH Winkel • 0224-54 0 3 3 1 • in fo @h u ij ge n -a d v ie s. n l

Paradijsappel 8 1731 WH Winkel 0224-540331 www.huijgen-advies.nl

De Handwerkzaak bij u in de buurt!
Alles op het gebied van zelfmaakmode
Het adres voor:
- Haak- en breigarens
- Patronen
- Haak- en breinaalden
- Kralen en benodigdheden
- Gordijnen en vouwgordijnen - Trendy sieraden van JO-MAR
- Selectie body shape onderkleding

Marjo van Wooning
Bosstraat 105, Winkel
Tel: 0224-540437
Mob: 06-53279276

Tegen inlevering van deze advertentie: 10% korting op brei- en haakgarens en sieraden
-10-

15.

Help, mijn man heeft een hobby!!
Ken je dat, zo’n man die ieder vrij uurtje met zijn verrekijker op pad
gaat in het bos, op zoek naar (vreemde) vogels!
Nou zo’n man heb ik en ik ben zijn takkenwijf.

Tis Klaar
ITS/BACO

MALLET-PERCUSSIONBAND DRUMBAND RHENEN
16.

Iedere generatie zit vast
Corsogroep Osroc
Mensen van alle leeftijden zitten ergens aan vast.
Arie’s garage
Ze kunnen niet zonder. Een baby zit vast in de box. Een puber zit vast aan
zijn telefoon. Een volwassene zit vast aan zijn hypotheek.
En bejaarden kunnen niet zonder hun rollator.

17.

Winkeler Bloemenjacht
Op het eerste moment 2.0
De nieuwste spelshow van Bloemencorso Winkel
Westerzwet 8
waarin alles draait om stalen zenuwen, koelbloedigheid en lef. In deze
geweldige spelshow tijdens het Bloemencorso staat onze Linda u misschien wel bij
in de zoektocht naar het koffertje met daarin de felbegeerde “5.000.000 dahlia’s”.

MIDDEN
8.

Gefeliciteerd Kokoledo’s! (jeugdwagen)

Kokomini’s
Klaas Braak

18.

Kokoledo’s zien Abraham
Kokoledo’s bestaan dit jaar 50 jaar! Bij de Kokoledo’s is het feest.
Dat vieren we met Abraham die taart en bloemen komt brengen
en de mosterd achter zich laat.

Kokoledo’s
Klaas Braak

19.

BD Koffie, lekkere koffie
Bosdorp
Elke 4e zaterdag van september organiseert het
Aannemersbedrijf Fijnheer
Oranjefonds i.s.m. een grote koffiefabrikant de Burendag. Nu is ons Corso
één groot buren-, familie- en vriendenaangelegenheid en er zal weer wat koffie
worden geschonken en gedronken. Vandaar een ode aan koffie.
Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, wie lust er een kop?
DRUMFANFARE CMH MENALDUM MET COLORGUARDS

20.

Badmutsies trekken ten strijde!
Badmutsies
In het oude Rome was een van de hoogtepunten
Pennekamp/ Smit constructie
de wagenrennen. Deze werden gehouden in het Circus Maximus met plek voor
200.000 mensen. Er waren 4 teams. Deze hadden ieder een eigen clubkleur; rood,
wit, groen en blauw. Hier gaan we natuurlijk ten strijde in de clubkleur van Winkel;
Blauw. Wagenmenners zijn slaven of vrijgelatenen. De winnaar wordt goed beloond,
sommigen worden rijk en beroemd. De strijd is gestreden, de Badmutsies vieren
graag de overwinning met deze triomfwagen.
-11-

je eigen kleding maken?
zelf patronen tekenen?
je beroep ervan maken?

www.ciliasfashion.nl
ook voor tieners vanaf 10 jaar

M
K APS ALON
R
C
Watersnip 5 • 1733 BG Nieuwe Niedorp • Tel. (0224) 540812
O
Openingstijden:
di. t/m vr.
zaterdag

08.00-18.00 uur
08.00-16.00 uur

GARANTIEBEDRIJF

Wij wensen alle deelnemers en bezoekers van de Corso
een Z N- en BL EMovergoten topdag toe!
0224-541830 | Zandhaver 15 | 1731 LK Winkel | www.koelewijnautoschade.nl
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21.

Geniet mee met de LP!
Lutjeﬂeur
Of je nu naar een CD of naar digitale
Fam. de Heer/ Moll Gestuurd Boren BV
digitale muziek luistert, geen geluid klinkt mooier dan van een LP.
Eigenlijk is de LP nooit echt weggeweest en het past in elke tijdsgeest.

22.

De Fabeltjeskrant komt (weer) tot leven
De Soepkippen
Binnenkort zal Meneer de Uil het nieuws uit
Mathé en Jolanda Spaansen
de Fabeltjeskrant weer voorlezen. De vijftigste verjaardag van de serie die
uitgeroepen is tot het beste Nederlandse kinderprogramma aller tijden, wordt
gevierd met een tentoonstelling, kinderpostzegels, een bioscoopfilm en een gedigitaliseerde tv-serie. Nostalgie in een modern jasje: genieten voor jong en oud(er)!

23c.

Wegens succes alweer verlengd
Soldaat van Oranje vanaf de tweede ronde weer verlengd.

J.J. de Sioux
Arie Spaansen

GROOT
23.

Wegens succes alweer verlengd
J.J. de Sioux
De musical Soldaat van Oranje wordt al bijna acht jaar steeds
Arie Spaansen
wegens succes verlengd. Tijdens dit corso wordt de musical ook weer vanaf de
tweede ronde wegens succes verlengd (blijf dus kijken).

24.

Het is geel, zit op een paal en piept!
Rara, wat is het?

25.

Badeend
De Spreeuwtjes
Spetter, pieter, pater,
Beers Transport
met mooi weer brengen we enige verkoeling met een flinke plons water.

26.

Let’s Co(r)spel Maestro!
Corsogroep de Jongens van de Trambaan vieren
hun 15-jarig! bestaan. Swingt u met ons mee?

27.

Mickey Mouse 90 jaar
1tje toe
Hoera, Mickey Mouse is 90 jaar geworden.
Exclusief Interieur
Dit willen wij natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Hij viert dit dan ook met zijn vriendjes en vriendinnetjes Minnie Mouse, Donald
Duck en Katrien Duck. Jullie vieren zijn verjaardag toch ook mee?

28.

Momentopname
Corsomini’s
Moeder Aarde legt op unieke wijze de geschiedenis vast.
Astrid en Roel Hooiveld
Bij opgravingen laat ze ons, laagje voor laagje, door haar rijke
album bladeren. Zo wekt ze, tientallen miljoenen jaren later, dit versteende moment
vandaag weer even tot leven.

Firma Langverwacht
CPJ Techniek/Beers Transport

(Geelpaalpieper)

De Jongens van de Trambaan
Hoveniersbedrijf de Bruijn V.O.F.

TROMPETTERKORPS ALKMAAR DE KNICKERBOCKERS
29.

Wereld Probleem’n?
Bar Dancing ’t Skuurtje
De wereldproblemen?
Tino en Bianca Beentjes/Peetoom
Die zijn tussen twee glazen bier opgelost voor altijd.
-13-

3 DOLLE

DIERENDAGDAGEN
2 t/m 4 oktober

Di 2 oktober
• HOGE KORTING •

Do 4 oktober
• VROEGE VOGELKORTING •

Trek je eigen korting met kans op
maar liefst 50% KORTING.

Profiteer tot 10.00 uur van 20% KORTING
op alle producten in onze winkel.

(niet geldig in combinatie met andere acties)

(met uitzondering van voeding)

Wo 3 oktober
• TAARTEN MAKEN •

Maak een hondentaart, konijnencake
kattengebakje of een overheerlijke
paardenquiche! (14.00 - 15.30 uur)

• SPEURTOCHT •

Doe mee aan de spannende speurtocht
door onze winkel. (14.00 - 15.30 uur)

• GEDRAGSTHERAPEUTE •

Stel al je vragen over het gedrag van
jouw hond aan onze gedragstherapeute.
(15.00 - 17.00 uur)

• GRATIS OP DE FOTO •

Maak een leuke pasfoto van je huisdier
in onze fotobooth. De liefste, leukste en
gekste foto’s winnen een mooie prijs.
(13.00 - 17.00 uur)

Profiteer van de beste
dierendagaanbiedingen!
En niet
te vergeten...
• de KLEURWEDSTRIJD •
Doe mee en maak kans
op mooie prijzen.

ZANDLOPER 9 • WINKEL • WWW.RUITERENDIERZEEMAN.NL
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Kom langs als u in Amsterdam bent!
No-nonsens
huiskamer
sfeer

Rustig en
groot terras

Uw gastheer
Bob Zwaan
(Uit Niedorp)

Parijse
sferen

De Pijp,
De leukste plek
van Winkel én
Amsterdam

Café Ruis • Van der Helstplein 9 • 1073 AR Amsterdam
020 - 364 03 54 • www. info@cafe-ruis.nl • info@cafe-ruis.nl
-15-

Keurslagerij Van Zoonen

zet de

Keurslagerij Van Zoonen

zet de

!
buiten
buiten !

Altijd scherpe
aanbiedingen
Altijd
scherpe
aanbiedingen
en lekker vlees!
en lekker vlees!
Jacco van Zoonen, keurslager

Jacco van Zoonen, keurslager

Trambaan 71, Nieuwe Niedorp
Tel. 0226 – 413 311
www.vanzoonen.keurslager.nl
Trambaan 71, Nieuwe Niedorp

Tel. 0226 – 413 311
www.vanzoonen.keurslager.nl
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Wij wensen u een
buitengewoon mooie
Bloemencorso!

0226-414008
www.klavermakelaardij.nl
-17-

- Webwinkel logistiek
- Hout transport

- Pallet distributie
Gespecialiseerd in complete
Webwinkel logistiek!

Bel voor meer informatie:

Tel.:0224 - 541 541

WWW.BEERSWINKEL.NL

- Kooiaap transport

- Opslag & Warehousing
- Bollen transport
- Texel transport
- Verhuizingen

Handel en reparatie van grondverzetmachines

wenst u een gezellige Bloemencorso!
Tel. 06-222 87 166 | e-mail: info@SP2000.nl

www.SP2000.nl
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VAN DER BRUG
OPTIEK & GEHOOR

E.mail: info@vanderbrugoptiek.nl
GEOPEND: dinsdag t/m zaterdag

donkere outline

PRODUCENT VAN
KAASSPECIALITEITEN

Brillen
Contactlenzen
Oog(druk)meting
Hoortoestellen
Gehoorbescherming
Hoortesten
Trambaan 87
1733 AX Nieuwe Niedorp
Tel. 0226-410322

Klaverkaas BV
Zandwilg 16 • 1731 LS Winkel
T: 0224 540148
www.klaverkaas.nl

Artsen en medewerkers van Huisartsenpraktijk
Winkel en Nieuwe Niedorp wensen
deelnemers en toeschouwers een fantastisch
corso!
diapositief versie
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Twee golflessen voor slechts € 10,-

www.regthuysgolf.nl
ennismaken met golf!
olflessen voor slechts € 10,Golfbaan Regthuys | Limmerschouw 49 B | 1731 RM Winkel
0224-540216 | contact@regthuysgolf.nl

wenst u een fijne Corso!
www.regthuysgolf.nl

an Regthuys | Limmerschouw 49 B | 1731 RM Winkel
0224-540216 | contact@regthuysgolf.nl

ADVI E S B U R E AU VOO R CIVI ELE TEC H N I EK
Trambaan 123 I 1733 AX Nieuwe Niedorp I 06 - 46 70 70 43
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EX VERHUUR
AMBIANCE
• Damesen GAZELLE
herenmodel
• Sterk en zeer onderhoudsarm
• Sterke en solide bagagedrager
• Aluminium frame
• Sterke RVS spaken
• Dichte kettingkast
• 7 versnellingen
• Shimano naafdynamo
• Dames of herenmodel

uw
inruilvoordeel
NU 375,-

van 599,NU 399,-

Bij Edwin Groen
• Onderhoudsvrije rollerbrakes
• Verdikte RVS spaken
• Shimano naafdynamo
• Dichte kettingkast
• 3 versnellingen
• Zeer sterke schoolfiets

EX VERHUUR GAZELLE FIETSEN

BIJ200,EDWIN GROEN TWEEWIELERS

Bij Edwin Groen

200,-

GROOTSTE
KEUZE
EX VERHUUR GAZELLE
FIETSEN
IN SCHOOLFIETSEN
SPORTIEVE SCHOOLFIETS

• Dames- en herenmodel
• Aluminium frame
• Roestvrije velgen en spaken
• Shimano Naafdynamo
• ART goedgekeurd slot
• Sterke wielen en
brede banden

inruilvoordeel
uw

NU 399,van 599,-

• Dames- en herenmodel

• Zeer sterke schoolfiets
•inruilvoordeel
3 uwversnellingen
van 499,NU 299,200,• Dichte
kettingkast
• ShimanoTRANSPORTFIETS
naafdynamo
• Sterke schoolfiets
•
Verdikte
RVS
spaken
• 3 versnellingen
• Veiligheidsslot
•
Onderhoudsvrije rollerbrakes
• Voor- en achterdrager

• Voor-EDWIN
en achterdrager
BIJ
GROEN TWEEWIELERS

GROOTSTE KEUZE
IN SCHOOLFIETSEN
TRANSPORTFIETS

• Veiligheidsslot
• 3 versnellingen
• Sterke schoolfiets

KOOPZONDAG 26 AUGUSTUS
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

• Dames- en herenmodel

200,-

NU 299,CORTINA
SCHOOLFIETSEN

inruilvoordeel van 499,uwen sterke transportfiets
• Stoere
• Aluminium frame
• brede
Sterkebanden
roestvrije velgen
3 versnellingen
•• Sterke
wielen en
•
Dichte
kettingkast
• ART goedgekeurd slot
Dames of Naafdynamo
herenmodel
•• Shimano
Diverse kleuren
•• Roestvrije
velgen en spaken

CORTINA SCHOOLFIETSEN

Bij Edwin Groen
uw
inruilvoordeel

KOOPZONDAG 26 AUGUSTUS
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

van 599,NU 399,-

• Aluminium frame
• Damesen herenmodel
met inruil
NU 499,-

SPORTIEVE SCHOOLFIETS
•200,Stoere en
sterke transportfiets
NU 199,EX VERHUUR GAZELLE AMBIANCE
EX VERHUUR frame
GAZELLE FIETSEN
• Aluminium
• Sterke roestvrije velgen
• 3 versnellingen TRANSPORTFIETS
• •Klassieker
met kwaliteit
Dichte kettingkast
• •Sterke
roestvrije
velgen
EX VERHUUR GAZELLE AMBIANCE
Dames of herenmodel
• LED verlichting
SPORTIEVE SCHOOLFIETS
TRANSPORTFIETS
Diverseofkleuren
• •Dames
herenmodel
NU 375,Bij Edwin Groen
• Sterk en zeer onderhoudsarm
• Sterke en solide bagagedrager
•• Dames
of herenmodel
Aluminium
frame
•• Shimano
naafdynamo
Sterke RVS
spaken
•• 7Dichte
versnellingen
kettingkast
•• Dichte
kettingkast
7 versnellingen
•• Sterke
RVS
spaken
Shimano
naafdynamo
•• Aluminium
frame
Dames of herenmodel
• Sterke en solide bagagedrager
•BijSterk
enGroen
zeer onderhoudsarm
Edwin
NU 375,-

• Zeer sterke schoolfiets
• 3 versnellingen
• Dichte kettingkast
• Shimano naafdynamo
• Verdikte RVS spaken
• Onderhoudsvrije rollerbrakes
Bij Edwin Groen

NU 199,-

• Klassieker met kwaliteit
• Sterke roestvrije velgen
• LED verlichting
• Dames of herenmodel
• ART goedgekeurd slot
• Dichte kettingkast
• Verdikte spaken

• ART goedgekeurd slot
• Dichte kettingkast
• Verdikte
met spaken
inruil

NU 499,-

uw
inruilvoordeel

204,-

van 499,NU 295,-

uw

van 499,-

inruilvoordeel
15000
FIETSEN OP VOORRAAD
NU 295,1600204,M2 FIETSVOORDEEL

15000
FIETSEN
EDWIN
GROEN TWEEWIELERS
BV
Middenweg 554, Heerhugowaard-De Noord, Tel. 072-5716100, www.edwingroen.nl

NU 499,• Damesen herenmodel
met inruil
• Aluminium
frame
• Roestvrije velgen en spaken
• Shimano Naafdynamo
• Diverse kleuren
• ART goedgekeurd slot
• Dames of herenmodel
• Sterke wielen en
• Dichte kettingkast
brede banden

• 3 versnellingen
• Sterke roestvrije velgen
uw
van 499,• inruilvoordeel
Aluminium frame
299,• Stoere
en sterkeNU
transportfiets
200,-

CORTINA SCHOOLFIETSEN

TRANSPORTFIETS
VAN 10.00
TOT 17.00 UUR
• Sterke schoolfiets
KOOPZONDAG
26 AUGUSTUS

IN VOORRAAD
SCHOOLFIETSEN
OP
GROOTSTE
EX VERHUUR GAZELLE AMBIANCEKEUZE
15000 FIETSEN
OP VOORRAAD
2
1600
M
FIETSVOORDEEL
• Sterk en zeer onderhoudsarm
1600 M2 FIETSVOORDEEL

Let op! Onze winkel is 5 km buiten het centrum gevestigd, dus niet in Middenwaard of Centrumwaard maar in Heerhugowaard-Noord. Maandag vanaf 08.30 uur geopend. Vrijdag koopavond.

• 3 versnellingen
• Veiligheidsslot
• Voor- en achterdrager
• Dames- en herenmodel

BIJ EDWIN GROEN TWEEWIELERS
uw
inruilvoordeel

200,-

van 599,NU 399,-

• Sterke en solide bagagedrager
EX VERHUUR GAZELLE FIETSEN
• Aluminium frame
Middenweg
Noord, Tel. 072-5716100, www.edwingroen.nl
• Sterke554,
RVSHeerhugowaard-De
spaken
Let op! Onze winkel is 5 km buiten het centrum gevestigd, dus niet in Middenwaard of Centrumwaard maar in Heerhugowaard-Noord. Maandag vanaf 08.30 uur geopend. Vrijdag koopavond.
• Dichte kettingkast
-21• 7 versnellingen
• Shimano naafdynamo
TRANSPORTFIETS

EDWIN GROEN TWEEWIELERS BV
• Zeer sterke schoolfiets
• 3 versnellingen
• Dichte kettingkast
• Shimano naafdynamo
• Verdikte RVS spaken
• Onderhoudsvrije rollerbrakes
Bij Edwin Groen

NU 199,-

INSTALLATIETECHNIEK
STORING & ONDERHOUD
KEUKENS & BADKAMERS

INSTALLATIETECHNIEK
STORING & ONDERHOUD
KEUKENS & BADKAMERS

INSTALLATIETECHNIEK
STORING & ONDERHOUD
KEUKENS & BADKAMERS

WWW.WILMS.NL

WWW.WILMS.NL

WWW.WILMS.NL

Elke dag op Internet

Elke dag op Internet

PeWi’sPeWi’s
Nieuwspagina
Nieuwspagina
Elke maand
op papier
Elke maand
op papier

PeWi’s
Nieuwsblad
PeWi’s
Nieuwsblad
WWW.PEWINIEUWS.NL
WWW.PEWINIEUWS.NL

technische artikelen uit voorraad leverbaar
Wildkamp Winkel
Winkelerzand 9 | T 0224 - 54 22 06
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Schoonheidssalon
Elly Beers
Trambaan 123
1733 AX Nieuwe Niedorp
(0226) 75 61 45
06 - 811 757 18

Schoonheid van
binnen en buiten
www.ellybeers.nl

WITTE PAAL 306 | 1742 LD SCHAGEN | 0224 213 000
GROENEWOUDVANKESTEREN.NL
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creativiteit
in vorm
grafische vormgeving | logo’s & huisstijlen | websites

Zandwilg 14D, Winkel

-24-

|

0224 - 540 135

|

www.wijndesign.nl

WENST U
EEN FIJNE CORSO

M. de Klerkweg 4 | 1703 DK Heerhugowaard | T 072-7370100 | hhw@sanisale.com

www.sanisale.com

verkrijgbaar
bij
P. Otjes
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Uitvoer - Ondersteuning - Advies
www.arjenbeers.nl
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WWW.ROWA.NL

ALLES
LLES IN EIGEN HUIS

NIEUWE NIEDORP T: (0226) 411 357 E: niedorp@rowa.nl
rowa.nl
BREEZAND
T: (0223) 521 280 E: info@rowa.nl
rowa.nl
-26-

ia

Druk & Med

orp
Nieuwe Nied
Breezand &

STEMBILJET PUBLIEKSPRIJS
Uw stem wordt op prijs gesteld! Vul hieronder uw winnaar per categorie in. Met uw volledig
ingevulde formulier maakt u kans op een waardebon t.w.v. €50! Het formulier kunt u, tot 18.00
uur, in één van de blauwe bussen gooien. Deze staan door het hele dorp verspreid.

JEUGD
r
r
r
r
r
r
r

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DE ARISTOCATS
SPELLETJES VROEGER EN NU
CIRCUS
HELP, DE LEEUW KOMT ERAAN!
DE SCHAATSKAMPIOEN
PAUW, PAUW, PAUW, IK BEN MOOIER DAN JOU!
GEFELICITEERD KOKOLEDO’S!

Giga Girls
De Rode Smurfen
De Firmaatjes
’t Gaspitje
De Papflessen
De zoontjes van de Trambaan
Kokomini’s

HAPPY HALLOWEEN
EEN MENS MET EEN GOED HART DONEERT
ER WAS EENS…
LET’S GET READY TO RUMBLE!!
WIJ NEMEN JE MEE TERUG IN DE TIJD
IK GA OP REIS EN IK NEEM MEE…
HELP, MIJN MAN HEEFT EEN HOBBY!!
IEDERE GENERATIE ZIT VAST
WINKELER BLOEMENJACHT

De CorsoFanaten
De Shoppers
De Snikkende Leeuwen
De Favorieten
De Naald
Witte Rook
Tis Klaar
Corsogroep Osroc
Op het eerste moment 2.0

KOKOLEDO’S ZIEN ABRAHAM
BD KOFFIE, LEKKERE KOFFIE
DE BADMUTSIES TREKKEN TEN STRIJDE!
GENIET MEE MET DE LP!!
DE FABELTJESKRANT KOMT (WEER) TOT LEVEN

Kokoledo’s
Bosdorp
Badmutsies
Lutjefleur
De Soepkippen

WEGENS SUCCES ALWEER VERLENGD
HET IS GEEL, ZIT OP EEN PAAL EN PIEPT!
BADEEND
LET’S CO(R)SPEL MAESTRO!
MICKEY MOUSE 90 JAAR
MOMENTOPNAME
WERELD PROBLEEM’N?

J.J. de Sioux
Firma Langverwacht
De Spreeuwtjes
De Jongens van de Trambaan
1tje Toe
Corsomini’s
Bar Dancing ’t Skuurtje

KLEIN
r
r
r
r
r
r
r
r
r

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

MIDDEN
r
r
r
r
r

18.
19.
20.
21.
22.

GROOT
r
r
r
r
r
r
r

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Naam: ________________________________________________________________________

Adres/Plaats: __________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________ (indien akkoord met mailing over het Corso)
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PRIJZEN EN UITSLAG / PRIJSUITREIKING
De uitslag van de prijsuitreiking wordt om
20:00 uur bij het Parfumflessenmuseum
bekendgemaakt.
De prijzen worden beschikbaar gesteld door
verschillende “Corsovrienden”:

Juryprijzen (bekers): ______________________
Publieksprijzen: (bekers): __________________
Jeugdprijzen (bekers): ____________________
Kindercorso (vaantjes): ____________________
Originaliteitsprijs (beker): __________________

Café Beentjes
Spaansen Groep
ROWA Druk & Media
Brugman BV Betonspecialisten
Koelewijn Autoschade
Stichting Bloemencorso Winkel

De nummerborden bij de Corsowagens
worden belangeloos beschikbaar gesteld door:

Neon 83

EEN CORSOGROEP VERTELT...
Team Kindercorso 2018
Na een aantal mooie jaren te hebben deelgenomen aan het Kindercorso zullen wij vanaf
dit jaar het nieuwe bestuur gaan vormen. Als eerste willen wij uiteraard het vorige
bestuur bedanken voor het fantastische evenement wat zij hebben opgezet en waar
onze kinderen als deelnemers veel plezier aan hebben beleefd.
Vanuit het “oude” bestuur hebben wij veel informatie meegekregen. Zelf hebben we
dit nu verder opgepakt en de eerste taken zijn al verdeeld. Zo doet Arie de muziek en
entertainment en is hij de contactpersoon in de schuur. Marc doet de techniek, Ruud en
Aike verzorgen de bloemen en lijm en Naomi en Esther zorgen voor de koek en zopie.
De grootste wijziging voor dit jaar is dat wij op een nieuwe locatie gaan plakken.
Gelukkig is Peter Koelewijn bereid om een schuur beschikbaar te stellen en hierin zullen
wij dan ook het weekend de Kindercorso organiseren. Regelmatig vergaderen wij om te
bespreken hoe wij er voor staan en of alle acties zijn uitgezet. Ook zijn wij al bij Peter
Koelewijn geweest om de indeling van de schuur te bespreken.
Gelukkig hebben wij voor dit jaar ook de schuur al weer vol met aanmeldingen en zien
wij met veel plezier uit naar een gezellig weekend Kindercorso.
Groeten van het nieuwe bestuur,
Esther, Marc, Arie, Ruud, Naomi en Aike
-28-

ENQUETE
WIJ HOREN GRAAG UW MENING OVER ONS BLOEMENCORSO!
Wij zijn ieder jaar weer trots op ons Corso… maar dat neemt niet weg dat we ook op
zoek zijn naar verbeterpunten. Verder willen we graag weten waar ons publiek vandaan
komt en hoe u over het Corso geïnformeerd bent. Daarom stellen we het op prijs als u
onderstaande korte vragen voor ons in wilt vullen. Het helpt ons weer om ieder jaar een
(nog) mooi(er) Corso neer te zetten!
Hoe bent u bekend geraakt met / geïnformeerd over het Bloemencorso Winkel?
……………………….....................................................…………………………………………………………
Heeft u nog TIPS?
……………………….....................................................…………………………………………………………
Wat waren voor u de TOPS?
……………………….....................................................…………………………………………………………

VEILIGHEID VOOROP!
De veiligheid van onze bezoekers en deelnemers staat hoog op de agenda van het bestuur van het Bloemencorso. Zo heeft het bestuur al jaren kaders vastgesteld waaraan
de Corsowagens moeten voldoen. Dit betreft vooral de uiterste maten van de wagen en
de technische staat.
Toch vonden we het nodig om de veiligheid nog meer te waarborgen.
Vanaf 2015 loopt er bij elke Corsowagen een persoon mee tijdens de optocht. Deze
persoon -te herkennen aan een oranje bodywarmer- houdt het parcours voor die betreffende Corsowagen in de gaten: Gaat de wagen recht, zijn er obstakels of bezoekers op
het parcours , etc.
Zo hopen we de kans op calamiteiten tijdens het Corso nóg kleiner te maken. Hoewel wij
als bestuur erg ons best doen met betrekking tot de veiligheid, kunnen we het niet vaak
genoeg zeggen: Ook ú kunt meehelpen!! Met name door niet op de weg (buiten de hekken) te staan of over te steken zolang de Corsowagens en muziekbands voorbij komen.
Waarschuw ook anderen (let ook op kinderen) als u ziet dat dit gebeurt.
Ons doel is een veilig en fantastisch Bloemencorso…...op deze manier gaat dat zeker
lukken!!
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NAWOORD EN DANK
BESTUUR BLOEMENCORSO WINKEL
U heeft zojuist weer een mooie dag meegemaakt door ons jaarlijkse Bloemencorso te bezoeken.
We zijn heel erg blij met een publiek dat ieder jaar weer enthousiast is.
Uiteraard kunt u nog opmerkingen of verbetertips hebben, die niet op het stemformulier passen.
Ondanks dat we al 112 jaar aan het Corso-en zijn staan we hier uiteraard open voor! Dus verzoeken
we nogmaals de enquête in te vullen en/of uw reactie te mailen naar:
pr@bloemencorsowinkel.nl.
Verder willen we IEDEREEN (vrijwilligers, sponsors etc.) bedanken die deze dag weer mogelijk
heeft gemaakt. Zonder uw hulp kunnen we dit nooit realiseren! Ook voor volgend jaar stellen
we uw hulp weer op prijs!
Dit programmaboekje wordt u gratis aangeboden door de adverteerders.

WEBSITE: WWW.BLOEMENCORSOWINKEL.NL
LIKE ONS OP:
SECRETARIAAT:

Bloemencorso Winkel
Dorpsstraat 131
1731 RD Winkel
TEL. 0224 542353
secretariaat@bloemencorsowinkel.nl

“VRIENDEN VAN HET CORSO”
Wilt u ook “Vriend van het Corso” worden? Dat kan door
een vrijwillige bijdrage over te maken op rek.nummer
NL11 RABO 03709 02831.

Namens het bestuur:
Bedankt voor uw bezoek en tot volgend jaar!!!
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Administratieburo KONING
Administratieve Dienstverlening
Fiscale Dienstverlening Zakelijk
Fiscale Zaken Particulieren
Belastingaangiftes

De Stek 1
1733 KA Nieuwe Niedorp
Tel:0226- 751894
Mob: 06-23515926
info@administratieburokoning.nl
www.administratieburokoning.nl

Autoschade?
En wat nu...?
Wat uw verzekeringsmaatschappij ook zegt,
bij ons kunt u onder dezelfde condities terecht!
• Gratis leenauto in overleg
• 4 Jaar garantie op de gehele reparatie
• Rechtstreekse afhandeling met
verzekeringsmaatschappijen
• Wij dragen er zorg voor dat uw reparatie
gegarandeerd 100% hersteld wordt
• Compleet reinigen en cleanen van uw auto
• Servicestation
Servicestationvoor
voorraamreparatie
raamreparatie

A

EB E D
Winkelerzand
72A, Winkel
SCHAD
RIJ(0224)
O
T
Tel. (0224) 54 14 44 • Fax
U
F 541 594

www.autoschadevandenberg.com
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GARANTIEBEDRIJF

w.klaver-partnersadvocaten.nl
@klaver-partnersadvocaten.nl

r 1 april 2013

Klaver van der Hooft Posch Advocaten
Nieuwe Steen 29, 1625 HV Hoorn NH
Postbus 3112, 1620 GC Hoorn NH
Tel. 0229 - 276 300
Fax 0229 - 276 309
info@khpadvocaten.nl

www.khpadvocaten.nl
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mr. R. van der Hooft • mw. mr. M. A. Th. Klaver • mr. J.J. Kunst
Posch • mw. A. Middeljans-Duijves - bewindwoerder

BV
DORPSSTRAAT 69

1731 RC WINKEL

TEL. 0224-542453

VERBOUW
NIEUWBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD
RESTAURATIE
BETONWERKEN

Voor alle voorkomende werkzaamheden, zoals nieuwbouw, verbouw, onderhoud,
betonwerken, renovatie en restauratie.
Al 95 jaar een vertrouwd adres met vakmanschap en kwaliteit.
Vraag geheel vrijblijvend prijsopgave !

www.fijnheerbv.nl

H ove niersbed rijf

Jack v/d Fluit
Oude Provincialeweg 7
1731 NG Winkel
0224 - 540051
06-15 277 992
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De Smakelaerij
Eten • Feesten • Vergaderen
Met een glas wijn in de hand
genieten van een fantastisch uitzicht....

Zandloper 17 | 1731 LM Winkel (NH) | Tel. 0224 75 11 83 | E.mail: info@mckili.nl
www.smakelaerij.nl | facebook: nl/smakelaerij

"Er zijn overal bloemen voor diegenen
"Er zijn
overal bloemen voor diegenen
die ze willen zien" - Henri Matisse
die ze willen zien" - Henri Matisse

Koopman Racing, BMW M & Race Specialist
Zandruiter 13-15, 1731 LJ, Winkel, 0224-543091
www.koopman-racing.nl

Koopman Racing, BMW M & Race Specialist
Zandruiter 13-15, 1731 LJ, Winkel, 0224-543091
www.koopman-racing.nl
"Er zijn overal bloemen voor diegenen
die ze willen zien" - Henri Matisse

Koopman Racing, BMW M & Race Specialist
Zandruiter 13-15, 1731 LJ, Winkel, 0224-543091
www.koopman-racing.nl
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125 x 55mm

Metaalbewerking en reparatie
Zandloper 4 1731 LM Winkel Tel 0224 541411 info@cpjtechniek.nl

CPJ Techniek wenst iedereen een
prettig Bloemencorso

Metaalbewerking en reparatie
Zandloper 4 1731 LM Winkel Tel 0224 541411 info@cpjtechniek.nl

BECHTHOLD BV

ijzer- en metaalhandel

Inkoop van al uw ijzer, metalen en alle soorten kabelafval.
Tevens in- en verkoop van bruikbaar ijzer, ballast etc.
Containers in diverse maten beschikbaar.
Weegbrug 50 ton.
Zuiderkanaalweg 2b, 1731 LW Winkel / Postbus 14, 1733 ZG Nieuwe Niedorp
Tel. 0224-542200 / Fax 0224-542111 / mail@bechtholdbv.nl
www.bechtholdbv.nl • www.kabelshredder.nl

GROUSTRA CV • DORPSSTRAAT 89 • 1731 RC WINKEL
WWW.GROUSTRA.NL • E.MAIL: info@groustra.nl
Rinus en Tiny, Dennis en Wendy wensen u een heel gezellige Corsodag !
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Postbus 156
1740 AD Schagen
• Sportmassage
• Ontspanningstechnieken
Winkelerzand 37a
• Taping blessures
• Lymfe- en oedeem tapen
• Drukpunten1731
- Shiatsu
LR Winkel
• Triggerpoints
Tel. 0224 - 54 27 89
Fax 0224 - 54 27 42

Kees Beers

Natuurgeneeskundig therapeut
Wilgenstraat 18, Winkel
Tel. 0224-542247

Lid van

Voor al uw installatiewerkzaamheden:
NIEUW - ONDERHOUD - VERVANGING

Gas, water- en elektra erkend
-36-

24-uurs service
tel. (0224) 54 06 76
Winkelerzand 35
1731 LR Winkel
tel. (0224) 542 555
www.installatievdk.nl

Autobedrijf Landman
Winkel
• Onderhoud en reparatie
van alle merken
• Banden, accu’s, uitlaten, remmen
• Uitlijnen
• Inwendige motorreiniging

•
•
•
•
•

APK keuring
Roestschadeherstel
Schadeherstel
In- en verkoop auto’s
Aircoservice

Autobedrijf Landman
Winkel

Zandwilg 26-27 | Winkel | 0224-540299 | cristianlandman@hotmail.com

Groothandelspecialist
in onder andere de
tuin-, infra- en bouwbranche
Wij leveren onder andere: diamantgereedschap, installatiekabel, werkhandschoenen, schroeven, boren, kabel en buisklemmen, boombeugels, actieve gehoorbescherming en
verbindingsmoffen. Wij leveren snel en in elk gewenst
volume tegen concurrerende prijzen.
Ook zoeken wij collega’s voor de afdeling verkoop.
Zoek jij een leuke uitdagende baan in een klein team?
Bel voor meer informatie 06 12194050

Zandzegge 10
1731 LP Winkel

www.koppelengo.nl
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Lisa

voor:
• constructiewerk
• stalen trappen
• balkon hekken
• stalen balken,
op maat gezaagd

Aeron

LUNCHROOM
SNACKBAR LOEK

OPENINGSTIJDEN:
zo.
di. t/m do.
vr. en za.

12.00-23.00 uur
11.00-23.00 uur
11.00-24.00 uur

Zandloper 6, 1731 LM Winkel
Telefoon
Telefax
Mobiel

: (0224) 543140
: (0224) 543114
: 06-22 223666

GER BRUIN
GARAGE / LPG INBOUW
Ind.terr. Winkelerzand 36
1731 LZ Winkel
Tel: 0224 - 540 835
WWW.GERBRUIN.NL
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Tot ziens bij Lisa & Aeron
Dorpsstraat 92, Winkel.
Tel. 0224-541360

• Onderhoud & Reparatie
van alle merken auto's.
• Banden, Uitlaten, Accu's etc.
• Airco Service
• APK met Milieumeting
• Reparatie, Onderhoud,
Inbouw van LPG Installaties
• Autodiagnose Specialist
• Hybride- en EV Specialist

Mol Autoservice
APK

Onderhoud

Reparatie

Winkelerzand 72 | 1731 LZ Winkel | 0224 - 22 88 75
mol-autoservice.nl
Aanneming van maai- en groenvoorzieningen
P. de MAAYER
gespecialiseerd in:
•
•

alle voorkomende
grasmaai werkzaamheden
onderhoud van bedrijfsterreinen

Hyacintlaan 24, Winkel
Tel. 0653 150 260
info@peterdemaaijer.nl
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AUTOSERVICE LUTJEWINKEL

UW ADRES VOOR:
APK
OCCASIONS
ONDERHOUD
ACCU’S
REPARATIES
BANDEN
OOK MET A.S.L. ZORGELOOS ONDERWEG MET AUTO EN CAMPER!
Zandwilg 12 • 1731 lS winkel • Tel. 0224-541562

RECREATIE

UW OFFICIELE KNAUS CAMPERS & WEINSBERG DEALER!
• VERKOOP CARAVANS & CAMPERS
• NIEUW & GEBRUIKT
• ONDERHOUD CARAVAN & CAMPER
• CAMPER CHECKPOINT
• VERHUUR
• KEURING
• TENTEN
• ACCESSOIRES
• STALLING

LAAT UW CARAVAN OF CAMPER NU TECHNISCH
KEUREN VOOR EEN ZORGELOZE VAKANTIE!
Zandwilg -11 • 1731 lS winkel
Tel. 0224-541227 • WWW.jANSCHREUR.NL
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Een kleurrijk
spektakel in de
straten van Winkel
Rabobank sponsort de
Bloemencorso

Wij wensen u een
fijne Bloemencorso!

Grondstoffen en Logistiek
De kracht van efficiency

Bouwsystemen
Bouwen met relaties

Tuin en Bestrating
Buitenbeleving op zijn best

Verbinding ls Ons Succes
WWW.ROWA.NL

ALLES IN EIGEN HUIS

DRUKWERK | WEBDESIGN | BELETTERING

