
koopzondag 17 april van 10.00 tot 17.00 uur

EdWin groEn tWEEWiElErS Bv
Middenweg 554, Heerhugowaard-De Noord, Tel. 072-5716100, www.edwingroen.nl

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

ElEktriSCHE FiEtSEn

Alleen op Actiemodellenlet op! top KWAliteit

Edwin groen is wederom gekozen tot de beste elektrische fietsenwinkel
Hoofddealer van noord Holland van gazelle - Sparta - Batavus - giant - puch

eleKtRiScHe FietSen
1e topKWAliteit 4e 8 VeRSnellinGen
2e 5 JAAR GARAntie 5e AFneemBARe BAtARiJ
3e ActieRAdiuS 50 en 70 Km 6e BiJ onS Geen leVeRtiJd

E 700,- inruilkorting

ZATERDAG 16 APRIL 2016

Regionaal 5

Stad en Streek

advertentie

Dit weekend vertrekken zij. De
eerste etappe brengt hen naar
Spanje. Met een dertig jaar oude
Nissan Patrol, als de auto het doet.
,,Dat is nog een klein dingetje’’,
lacht Mark. ,,De elektra doet niet
precies wat wij willen. Als ik het
knipperlicht aanzet gaan bijvoor-
beeld de alarmlichten spontaan
branden. En het starten gaat ook
wat lastig’’, merkt hij op terwijl de
Nissan moeizaam tot leven wordt
gewekt en dikke stinkende rook-
wolken uitbraakt.

Het past bij avonturier Mark. In
2008 fietste hij in 171 dagen 12.000
kilometer naar Peking. Samen met
zijn vrouw Majlits heeft hij daarna
nog verschillende avontuurlijke
reizen gemaakt. ,,Wij willen al heel
lang samen een wereldreis maken’’,
zegt Majlits. ,,Maar dat fietsen
waar Mark gek van is, was voor mij
te veel afzien. Ik kreeg altijd last
van zadelpijn. Maar dan ook echt
pijn. Ik heb tal van zadels uitge-
probeerd. Toen ik de moed had
opgegeven en we besloten de Patrol
aan te schaffen om daar de reis mee
te maken, vond ik alsnog een ge-
schikt zadel waar ik wel pijnvrij
kilometers op kon maken.”

Fietsen
Hun grote reis begint pas echt in
Ushuaia, de zuidelijkste stad van
de wereld, helemaal onder in Ar-
gentinië. Via Rome en Buenos Aires
vliegen ze met hun geprepareerde
fietsen naar Argentinië. ,,Wij ko-
men op plekken waar je met een
normale fiets niet kunt komen’’,

weet Mark. ,,Fietsenexpert Koks
uit Winkelhart Niedorp heeft onze
Koga’s daarop aangepast. Die fiet-
sen moeten het reizen met bepak-
king door onherbergzame gebie-
den in onder meer Chili, Bolivia,
Peru en Suriname aankunnen.”
Hoe de route precies gaat lopen?
,,Geen idee’’, zegt Majlits. ,,We
hebben een vliegticket voor een
enkele reis Ushuaia geboekt. Daar
reserveren we vooraf een hotel voor
twee nachten. Vervolgens zien we
wel verder. We laten ons verrassen.
We hopen onderweg wat geld te
verdienen. De bedoeling is dat we
eerst Zuid-Amerika doorkruisen.
We gaan ook door de Andes fietsen
en overnachten in ons tentje waar
het veilig is. Uiteraard willen we
onze familie en vrienden naar
verloop van tijd ook weer zien.
Daarom willen volgend jaar vanuit
Paramaribo terugvliegen. Met de
bedoeling hier even bij te tanken,
wat geld te verdienen om daarna
onze wereldreis op een ander con-
tinent voort te zetten.”

Dat terugzien van familie en vrien-
den is belangrijk voor het tweetal.
Het afscheid dat zij de afgelopen
weken hebben genomen van hun
familie, vrienden, sportclubs en
werk viel hen zwaarder dan ze
hadden verwacht. ,,Het was voor
mij soms ook best emotioneel’’,
geeft Mark toe. ,,Toen de dames op
de administratie van mijn werk bij
Stam & Co begonnen te huilen,
schoot ik ook vol. Ook het besef
dat ik mijn ouders heel lang niet
zal zien, is niet fijn.”

Afscheid
Ook Majlist geeft aan het afscheid
soms moeilijk te hebben gevonden.
,,Wij hebben beiden een druk soci-
aal leven. En het besef veel goede
vrienden en familie heel lang niet
te zien is gewoon lastig. Het af-
scheid was aan de andere kant ook
erg mooi. Je hoort bij een overlij-
den wel eens wat mensen voor
iemand hebben betekend. Dan
denk ik, had dat eerder gezegd. Bij
onze afscheidsfeestjes merkten we

hoeveel mensen om je geven. Dat
geeft een heerlijk warm gevoel.”
Met het opgeven van allerlei zeker-
heden, zoals de vaste baan, was
voor het tweetal minder lastig. ,,Ik
had het best naar mijn zin bij
Eurofins KBBL’’, zegt Majlist.
,,Maar ik wil mijn droom waarma-
ken. Mensen werken een heel jaar
om drie weken op vakantie te kun-
nen. Dat is toch zonde van je leven?
Wij zijn gek van reizen. Daarvan
maken wij nu ons levensdoel. We
zien wel waar dat ons brengt. Ons
huis verhuren we via de makelaar,
dat schip hebben we nog niet ach-
ter ons verbrand.”
De reis start nu met een korte
etappe die het tweetal naar Spanje
brengt. Daar gaan zij een half
jaartje op een camping werken om
vooral de Spaanse taal goed onder
de knie te krijgen. Eind september
komen zij even terug naar hun
dorp voor het jaarlijkse Bloemen-
corso om op 27 september op het
vliegtuig te stappen voor hun
enkele reis naar Latijns Amerika.

Mark (43) en Majlits (37) van Essen uit Winkel vertrekken dit weekend naar Spanje, de eerste etappe van hun wereldreis. FOTO MARC MOUSSAULT

Winkelers laten alles achter voor leven als reizigers

Zekerheden overboord gezet
Michiel Snik
m.snik@hollandmediacombinatie.nl

Winkel ✱ De goed betaalde banen
zijn opgezegd, luxe leaseauto’s en
telefoon bij de baas ingeleverd. Het
koophuis is in handen van een
makelaar. Mark (43) en Majlits (37)
van Essen uit Winkel laten hun
zekerheden los voor een onzeker
bestaan. Ze trekken de wijde we-
reld in. 

❜ Afscheid is
soms emotioneel

maar ook erg
warm ❜
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