voor je het weet ligt zo’n hele nieuwe Pitstop al weer voor je. Ook nu
weer vol met nieuwtjes over de club en andere noemenswaardigheden.
De eerste 3 maanden zijn alweer verstreken en door het schijnen van
het zonnetje krijg ik al weer de kriebels om de motor uit het vet te
halen.

Voorwoord

Beste motorclubleden,

De toercommissie is ook alweer drukdoende om de toertochten uit te
zetten en op papier te krijgen. Voordat je het weet is het dan al zo veer,
namelijk op zondag 29 april a.s. wordt de eerste open toertocht gehouden. Dus nodig je buurman, vriend(in) of collega uit om ook een kennis
te maken met de gezelligheid van een motorclub.
Jacob Schudde,
voorzitter
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Adressen enzo...
Voorzitter
Jacob Schudde Sportweg 86, 9695 EC Bellingwolde, 0597 - 532832

Secretaris/ledenadministratie
Christien Spa Oosterstraat 43, 9697 PE Blijham, 0597 - 561212

Penningmeester
Koos Spa Oosterstraat 43, 9697 PE Blijham, 0597 - 561212

Algemeen bestuur
Bé Nieboer Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude-Pekela, 0597 - 614904
Sipke Roukema Bovenburen 101, 9675 HB Winschoten, 0597 - 421609
Binie Engelkes Hoofdweg 7, 9698 PA Wedderveer, 0597 - 561459

Toercommissie
Bé Nieboer
Jan Geert v/d Laan
Jurren Boltjes
Gert IJpma
Jaap Duit
Herman Frericks
Jaap de Boer

Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude-Pekela, 0597 - 614904
Rhederweg 154, 9695 CJ Bellingwolde, 0597 - 532627
Postkantoorlaan 5, 9695 EK Bellingwolde, 0597 - 531483
M.A. de Ruyterlaan 36, 9675 EE, 0597 - 418333
H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude-Pekela, 0597 - 615607
Zaanstraat 1, 9673 CA Winschoten, 0597 - 413900
Rhederweg 8, 9695 CC Bellingwolde, 0597 - 531365

Redaktie Pitstop
Marijke v/d Laan Rhederweg 154, 9695 CJ Bellingwolde, 0597 - 532627
Yvonne Fleurke M.A. de Ruyterlaan 36, 9675 EE, 0597 - 418333
Gea Hoogakker Hoofdweg 225, 9697 NH Blijham, 0597 - 562743

Redaktie-adres voor o.a. kopij
Harald Rotgers Eekhoornhof 53, 9675 NE Winschoten, 0597 - 425269
e-mail Harald.Rotgers@norbertkeck.com of HRotgers@castel.nl
Foto’s kunnen op verzoek worden geplaatst. De redaktie houdt zich het recht voor kopij
te weigeren of in te korten. De redaktie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de
geplaatste stukken op persoonlijke titel. Anonieme artikelen worden enkel geplaatst
wanneer de auteur bij de redaktie bekend is. Alle leden en sponsoren van MC Mios ‘93
ontvangen Pitstop gratis.

Lidmaatschap MC Mios'93
Om lid te worden kunt u zich aanmelden bij het secretariaat. U ontvangt dan zo spoedig
mogelijk een ledenpas en ieder kwartaal Pitstop in huis.
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AA Stroom 22
9665 SK Oude Pekela
Tel.: 0597-612363

Sport-, Bad-, Turnkleding
Ruitersportartikelen

Vaantjes

Erelinten

Sportprijzen

Trofeeën

Rozetten

Zeefdruk

Bekers

Reklame- en relatieartikelen

Medailles

Eigen graveerinrichting
Fysiotherapeut
A. Conradi
Morigerweg 1
9697 SN Blijham

Uw steun in de rug bij
rugklachten en blessures

tel. 0597-562701
fax 0597-563469

Glasservice
Schilderwerken

Lageweg 51
9698 BK Wedde
tel.: 0597 - 541 250
fax: 0597 - 542269
autotel.: 06 55 83 88 60

H. Stukje

Toerkalender andere clubs
8 april
Ubbena: Martinistad Toertocht, 180-210 km, Start 9-12.00 uur in Herberg Asserstraat 125 te Ubbena, tel.: 0592-291212

15 april
MC Bartje te Zeijen: 9e Kennismaking toertocht 100 km, start 11.3013.30 uur in café Hingstman, Hoofdstraat 18 te Zeijen, tel.: 0592291236

15 april
MC Salland te Lemele: 1e Paastoertocht 200 km, start 10.00 uur aan
de Korteveldseweg 18b te Lemele, tel.: 0572-331013

30 april
MC 80 te Ruinen: Voorjaarsrit 250 km, start 10-13.00 uur bij sporthal
de Marse, Smeengestraat 54 te Ruinen, tel.: 0522-472384

6 mei
MC Hoogeveen te Hoogeveen: 26e Drenthe Toertocht 200 km, start 911.00 uur in clubhuis MC Hoogeveen, Achteromseweg 8a te Hoogeveen, tel.: 0528-220990

6 mei
MC Nieuwleusen te Nieuwleusen: 21e Meitoertocht 200 km, start 9.30
uur bij HCR de Viersprong, Burg. Backxlaan 2 Nieuwleusen, tel.: 0529481496

24 mei
MC d’Olde Lantschaprijders te Ruinen: Brinkentocht 200 km, start 912.00 uur in café Scholtmeijer, Dorpsstraat 21 te Havelte, tel.:0521341226
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Voor uw:
*
*
*
*
*
*

Vergaderingen
Recepties
Partijen
Diners
Koffietafels
Koud buffet

* Consumpties,
lunches, diners
voor redelijke
prijzen
* Ruime parkeergelegenheid
Volley

Voetbal

Handbal

Sport- en partycentrum
Korfbal

de Meet

Hockey

Dorpsplein 6 - Bellingwolde
Tel.: 0597-532028

Turnen
Tafeltennis

Basketbal

•
•
•
•

vergaderingen
recepties
bruiloften
buffetten
Judo

Tennis

3 juni
MC Westerbork te Westerbork: 24e Pinkstertoertocht 200 km, Start 911.30 uur in Rest. Meursinge, Hoofdstraat 48 te Westerbork, tel.: 05933312126

4 juni
Friesche MC te Leeuwarden: 67e Elfstedentocht 240 km, Start 7-9.30
uur (alleen voor inschrijvende personen) voor inl.: A. Radelaar, tel.: 0511461567

17 juni
MC.Bartje te Zeijen: 14e Bartje Toertocht 200 km, Start café Hingstman
Hoofdweg 18 te Zeijen, tel.: 0592-291236

Motorcross kalender
29 april
Makkinga Jeugd/Juniorcross Groep A

13 mei
Delfzijl Jeugd/Juniorcross Groep A + Suzuki RM 125 cc

27 mei
Marum Jeugd/Juniorcross Groep A

24 juni
Emmer Compascum Nat.Motorcross 125 ccNat, 250/500 cc Nat, 4takt Nat, Zijspan Nat.

7

Autoschadebedrijf

BONNIE BISSCHOP

Hoofdweg 62a
9695 AL Bellingwolde
Tel.: 0597-532662

Baansportkalender
16 april
Balkbrug Kampioenwed: 125 en 500 cc/Sen, Internationaal Spec,
Spec.Sen

6 mei
Blijham Internationaal 125 cc Spec, Speedway Int.Sen.

4 juni
Stadskanaal Kampioenwed:250 ccSen, Spec.Nat, Dutch Open- Spec/
Sen en Zijspan

Toerkalender MC Mios ‘93
Datum

Soort

Afstand

Starttijd

29 april
20 mei
8-10 juni
7 juli
26 aug.

Open
Leden
Kampeerweekend
Avondtocht
Open

200 km
200 km

9.00 tot 12.00 uur
9.30 uur

16 sept.
7 okt.

120 km
200 km

18.00 uur
9.00 tot 12.00 uur
Noord Duitsland
Pas , groene kaart en Duitse Marken meenemen
Activiteiten
140 km
9.30 uur
Leden
150 km
10.00 uur

Alle toertochten starten bij de Hendybar.
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De adverteerders denken aan ons...
Denkt u aan onze adverteerders!

Wegrace kalender
16 april
Assen, Dutch Open 125cc- 250 cc-SS66- Zijspan , Superstock DO/NK.
Extra: Int. Superbikes

20 mei
Assen, Dutch Open 125 cc- 250 cc- SS600- Supermono- Zijspan. Extra:
Superkarts

24 mei
Eemshaven, Euro Int. Races 250 cc- Supermono- DO Zijspan. Extra:
Ducati/Laverda/Karts

27 mei
Eemshaven, Dutch Open 125 cc- 250 cc- SS600- Supermono- Zijspan.
NK Class en Yam/Apr 125cc

10 juni
Assen, Int. Ducati-races, DO Supermono, NK Class. Extra: Sot UEM Cup

30 juni
Assen, DUTCH TT. Extra: WK 500 cc
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Verkeersschool Schuringa helpt u op weg
met elk certificaat en rijbewijs
BROMFIETS - MOTOR - AUTO - E ACHTER B
VRACHTAUTO - AANHANGWAGEN
ALLE CHAUFFEURSOPLEIDINGEN

Theorie

Praktijk

Winschoten
Bovenburen 106
0597-422911

Wildervank
5e laan 14
0598-615361

Jack Kremer Auto’s

Voor al uw sportieve auto’s en cabrio’s
Holland Marsh 25 - Nieuwe Pekela - 0597-412234
Afslag Pekela’s (richting Heeresveld, 2e autobedrijf rechts)
INRUIL/FINANCIERING + GARANTIE MOGELIJK.

Verslag ledenvergadering
MC Mios’93
Datum: maandag 20 november 2000
Aanwezig Bestuur: mevrouw C. Spa en mevrouw B. Engelkens
de heren J. Schudde, K. Spa, B. Nieboer, S. Roukema
Aanwezig Leden: H. Kruize, A. v.d Zijl, B. Nieboer, G. Roukema, J. Duit, F.
v.d. Zijl, H. Rotgers, J. Boltjes, J. de Boer, J.G. v.d. Laan, M. v.d.
Laan, H. Fischer, A. Hartman, G. Veenstra, P. Groenhof, H.
Kloosterman, H. Engelkes,
R. Lohof, W. Lohof, G. Ypma, Y. Fleurke, H. Schepers
Afwezig mkg: M. Duit, G. Hoogakker, M. Scholtens en T. Scholtens
Notulen: Geertje Kloosterboer

Opening
Ingekomen stukken
Geen.
Notulen vorige vergadering d.d. maandag 22 november 1999
De notulen worden onveranderd goedgekeurd.

Jaarverslag secretaris
· 8 januari: nieuwjaarsreceptie voor leden en sponsoren; deelnemers:
42; activiteit: speurtocht
· 19 februari: feestavond in de “Olle Witte Schoule” te Vriescheloo met
bowlen en na afloop gezellig samenzijn boven in het cafeetje
· 15 maart: theorieavond bij Herman Frericks te Oude Pekela. Deelnemers: plm 20
· 16 april: open toertocht met 5 lootpunten over totaal 200 km. door
Drenthe en Friesland. Deelnemers: 75 motoren en diverse duo-passagiers. Totaal: 96 personen waarvan 50 eigen leden. Uit deze toertocht 8 nieuwe leden.
· 19/20 mei: skeelerronde in Oude Pekela; 14 motoren begeleiden
60 skeelers
· 21 mei: ledentoertocht met als startplaats Motel V/d Valk te Assen.
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Supermarkt

Stuiver
Bouwonderneming

Kuiper Blijham B.V.

Raadhuisstraat 10 - Blijham

Hoofdweg 15
9697 NA
Blijham
Tel. 0597-561798

·
·
·

·
·
·
·

Aantal km. plm. 180 welke verreden werd door Drenthe en omstreken. Deelnemers: 44
10 juni: avondtoertocht van plm 120 km.; na afloop barbecue voor
leden en partners. Aantal motoren: plm. 38 + duo-passagiers, in totaal 45 deelnemers.
7/8/9 juli: kampeerweekend; in totaal hebben 25 personen van het
kampeerweekend genoten
27 augustus: open toertocht van plm. 200 km. door Groningen en
een stukje Drenthe. Deelname: 88 personen, waarvan 23 motoren
niet-leden. 3 nieuwe leden geworven. 10 punten voor de lootcompetitie
9 september: Run-begeleiding Winschoten; 12 motoren begeleiden
de lopers. Ook 2 motoren voor de begeleiding van Radio Winschoten
24 september: activiteitentocht voor leden van plm. 180 km. Deelname: 33 motoren + 8 duo-passagiers
8 oktober: laatste ledentoertocht van het motorseizoen door Duitsland plm. 180 km.). Deelname: 25 motoren en 9 passagiers
november: bestuursleden zijn druk doende om de advertenties voor
het clubblad bijeen te krijgen

V er
slag penningmeest
er
erslag
penningmeester
De penningmeester licht het financieel jaarverslag toe en de verslagen
liggen ter inzage.
Verenigingskosten: kosten welke de club besteed aan o.a. koffiedrinken
tijdens de toertochten.

V er
slag kkascommissie
ascommissie
erslag
De kascommissie heeft geen op-/of aanmerkingen.

Af tredend kkascommissielid
ascommissielid R
ober t vv.d.
.d. Meulen
Rober
Henk Schepers stelt zich beschikbaar en wordt benoemd als kascommissielid.

Bestuursverkiezingen (aftredend: K. Spa en B.
Nieboer)
Beide heren stellen zich opnieuw herkiesbaar; K. Spa wordt benoemd
tot penningmeester en B. Nieboer tot algemeen bestuurslid.

Toer
commissie
oercommissie
Complimenten voor de leden van de toercommissie voor de uitgezette
tochten.
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Wereldwijd worden de tassen van
en Daniel-Ray verkocht.
en Daniel-Ray zijn twee handelsmerken van de importeur Paré.
Uitsluitend verkrijgbaar bij de erkende lederwaren vakhandel.

Redactieverkiezing
(aftredend: Marga Duit en Marietje Schuitema)
· Gea Hoogakker en Yvonne Fleurke stellen zich beschikbaar en worden benoemd tot bestuurslid van de redactiecommissie
· complimenten voor de uitvoering van het clubblad

Mededelingen
· 13 januari 2001: nieuwjaarsreceptie + speurtocht
· februari: theorieavond bij Herman Frericks; exacte datum wordt in
clubblad vermeld
· 3 maart 2001: getracht wordt een feestavond te organiseren in de
“Olle Witte Schoule” te Vriescheloo; gaat alleen door bij voldoende
deelname
· toertochten 2001: 16 september ook NK speedway; de toertocht blijft
in eerste instantie staan; eventuele wijzigingen worden nog gecommuniceerd en de toercommissie onderzoekt de mogelijkheden
· shirts: met opdruk van logo motorclub; verkrijgbaar bij bestuur MIOS
a Fl 12,50 per stuk
· ledenaantal: 113 motorrijders; 24 duoleden; totaal 137 leden, waarvan 47 adverteerders voor clubblad

Toer
k alender 200
1
oerk
2001
·
·
·
·
·
·
·

29 april:
20 mei:
8/9/10 juni:
7 juli:
26 augustus:
16 september:
7 oktober:

open toertocht
ledentoertocht
kampeerweekend
avondtoertocht
open toertocht
activiteitentocht
ledentoertocht

Rondvraag
Henk Kloosterman
· merkt op dat het aantal kilometers van de laatste toertocht, kijkend
naar het tijdstip van het jaar, door Duitsland vrij lang was. Verzoek
aan de toercommissie om in het vervolg hier rekening mee te houden.

Sluiting
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Assurantiën en Makelaardij o.z.
- Voor alle verzekeringen
- Voor aan- en verkoop van onroerend goed
- Ons actuele woningaanbod kunt u vinden op
www.makelaardij-visser.nl
- Alle taxaties (WOZ gediplomeerd)
- Voor alle hypotheken

REGIO

Lid NVA

BANK
Lid LMV

Bellingwolde - Hoofdweg 26, telefoon (0597) 531484
Vlagtwedde - Dr. P. Rinsemastraat 4c, telefoon (0599) 313589

EK
E. Komies
Schilders- en afwerkingsbedrijf
Vossenkamp 138
9675 KM Winschoten

TEXACO - BELLINGWOLDE
J.H. METTING
Hoofdweg 33
9695 AA Bellingwolde
Tel. 0597-531373

tel.: 0597-422050

AUTO- EN GARAGEBEDRIJF
J.H. METTING
Wymeersterweg 14
9695 XA Bellingwolde
Tel. 0597-532353
Fax 0597-532465

Toerseizoen 2000
door Bé Nieboer
In 2000 hebben we weer verschillende toertochten
georganiseerd, te weten 2 open tochten, 5 ledentochten en een kampeerweekend.
16 april
De eerste tocht van het afgelopen jaar was op 16 april en dit was een
open toertocht. De route ging grotendeels door Groningen en Drenthe
en een stukje Friesland. Er waren 93 deelnemers waarvan 48 leden en
tijdens deze tocht konden we 7 nieuwe leden noteren. Het weer was
wat aan de frisse kant maar droog en de tocht is zonder incidenten
verreden.

21 mei
De tweede tocht op 21 mei was een ledentocht en deze werd gestart
vanuit Motel v/d Valk in Assen. Er waren 44 deelnemers en de tocht
ging via Giethoorn, Genemuiden, Staphorst, Ruinen en Dwingeloo weer
naar Assen. Het was een mooie tocht met wat miezerig weer.

10 juni
De derde tocht op 10 juni was onze traditionele avondtocht met aansluitend barbecue. Er waren zo’n 40 deelnemers aan de start verschenen. De tocht ging via binnenwegen naar Nieuw-Amsterdam waar een
koffiestop was geregeld.
Na de tocht was er weer de traditionele barbecue. Door het EK voetbal
konden we geen gebruik maken van de Hendybar maar Bert en Diane
hadden dit perfect opgelost door achter de Hendybar een legertent te
plaatsen. Door het gebruik van enkele vuurkorven was het geheel zeer
sfeervol.

Kampeerweekend
Ons kampeerweekend was dit jaar op 7, 8 en 9 juli in Eibergen. De
tenten waren opgezet op camping Het Eibernest. Op zaterdag is er een
toertocht gereden(de Zuid-Twente route)
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DAMES- en HERENMODE
· NACHTKLEDING
· ONDERGOED

· FOUNDATIONS
· HUISHOUDTEXTIEL

Mode en woninginrichting

P E RTO N
Hoofdweg 169 - Bellingwolde - tel. 0597-531352

Optiek Bijholt
voor scherp zien
met bril of lenzen

Juwelier Bijholt

B I J H O LT

voor een sieraad
of goed bij de tijd

winkelcentrum “De Helling” 9
0597-615501 Oude Pekela

Uw veelzijdige specialist

OPENINGSTIJDEN:
OPENINGSTIJDEN:
Maandag
: gesloten
dinsdag t/m vrijdag
: 8.30 - 17.30
zaterdag
: 9.00 - 14.00
* Zonnebank en nagelstudio op afspraak
* Wij werken volgens afspraak
* Bij ons nu ook Hairextensions!
Damesen herenkapsalon

Vissersdijk 80 - Winschoten. Tel. 0597-416557

‘s Avonds hadden we weer een zeer gezellige barbecue welke ook
prima verzorgd was door de campingeigenaar.
Zondags was het op de terugweg regenachtig weer en zijn we via de
Duitse A31 weer richting Blijham gereden. Na een lunchstop in Haren(Dld)
waren we tegen 4 uur weer terug bij de Hendybar

27 augustus
Onze volgende tocht was op 27 augustus en was een open toertocht. Er
waren 88 deelnemers en de tocht ging door Groningen en Drenthe. Het
weer was wat regenachtig en vooral na 3 uur viel er behoorlijk wat
regen. Het was een mooie tocht.
De deelnemers kwamen weer uit alle windstreken en de tocht is zonder noemenswaardige incidenten verlopen.

24 sept
ember
september
Op 24 september was onze activiteitentocht. Deze ging grotendeels
door Groningen en er waren 48 deelnemers, waaronder acht kinderen.
Het weer was goed en iedereen was goed te spreken over de route en
de spelletjes.
Op de catering onderweg was nog wat kritiek, maar ondanks de goede
afspraken die er daarover van tevoren worden gemaakt kan er natuurlijk altijd wat mis gaan. Dit heeft de toercommissie ook niet in de hand.
Zulke gelegenheden worden in de toekomst door ons gemeden. De
eerste prijs werd gewonnen door Lida Teuben, zij mag dit jaar de wisselbeker verdedigen.
Bij de kinderen werd de eerste prijs gewonnen door Dennis Abee.

8 oktober
Onze laatste tocht werd gehouden op 8 oktober en ging door Duitsland
richting Bad-Zwischenahn. Er reden 34 personen mee en het weer was
fris maar droog. De tocht ging grotendeels over doorgaande wegen. Aan
het eind van de tocht viel er wat regen maar toen waren we al weer vlak
bij Blijham. De koffie en het eten onderweg waren perfect geregeld.
Bij dezen wil ik alle leden van de toercommissie bedanken voor hun
inzet en ik reken voor het nieuwe seizoen ook weer op een prettige
samenwerking, mooie routes en nog meer deelname van onze leden.

VEILIG DE WEG OP

Autorijschool

Edwin Hillenga
Sleedoornweg 2
9674 JG
Winschoten

tel. 0597-412670
of 06-22493034

H. Feringa Autotechniek
¾
¾
¾
¾
¾

Reparatie van alle merken
Personenauto’s
Bedrijfsauto’s
Motoren
Four Wheel Drive specialist

Tevens Uw adres voor:
¾ Schade taxatie en afwikkeling
¾ Alle merken banden voor alle
voertuigen
¾ Alle typen accu’s
¾ APK-keuringsstation
Kwaliteit voor scherpe prijzen

Flessingsterrein 8
9665 BZ Oude Pekela
Tel.: 0597-675346
06-22549045

Verjaardagskalender
Januari
Aaltjo Bos, Lies Melgers, Anja Mellema, Baukje Nieboer, Harrie Stukje,
Lida Teuben, Jurrie v/d Wal

Februari
Jan Beertema, Jack Kremer, Klaas Martena, Jan Stel, Jacob Veen, Annie
v/d Zijl.

Maart
René Berkenbosch, Jaap de Boer, Gert Drenth, Pieter Groenhof, Carla
Heemstra, Marijke v/d Laan, Jan Pater, Minko Pieters, Ingrid Weeke,
Marja Wolf, Gert Ypma.
Allen nog gefeliciteerd met een stevige motorzoen.

Nieuwe leden
Anton Kuiper
Johan Bontsema
Hilvert Smits
Ina Harkema-Mellema
Henk Aarends

Winschoten
Winschoten
Winschoten
Oude-Pekela
Oude-Pekela

Van harte welkom bij MC Mios’93!
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Galerie:
Wisselende exposities
Exclusieve sier- en sfeer artikelen
Sieraden
Geopend:
zondag 12.00 - 18.00 uur
maandag t/m donderdag 14.00 - 19.00 uur
en op afspraak
Creatief - Educatief Centrum

JOKE MEEÜSE
Hoofdweg 43
9697 NB Blijham
Tel. (0597) 56 13 77

Cursussen:

Olie - acrylverf
Aquarelleren
Pastel
Tekenen (pen)
Zowel abstract als realistisch
Lijstenmakerij:
voor uw passe-partouts en inlijstwerk

Banden in alle maten en merken
Vakkundig gemonteerd en gebalanceerd
Accu’s bijna alle type’s voorradig
Olie en oliefilters
Grote en kleine beurten
Schade afhandelingen
Halen en brengen

Mededelingen
Motorrijders die geen lid zijn van de club en graag een keer met een
ledentoertocht ter introductie willen meerijden, wordt een vergoeding
van fl 7,50 gevraagd. Dit wel overleggen met de secretaris. Duopassagiers die geen lid zijn van de club doch wel meerijden, wordt een
vergoeding van fl 5,00 per toertocht gevraagd. De vergoeding is voor
koffie en het uitzetten van toertochten, want ook voor u is de toertocht
uitgezet. Daarnaast is het niet eerlijk tegenover onze duoleden die wel
lid zijn van de club. Het lidmaatschap bedraagt Fl 25,00 per jaar.
U kunt het lidmaatschap per bank of rechtstreeks aan de penningmeester betalen. Dus niet tijdens toertochten. Bankrekeningnummer:
3066.43.014 t.n.v MC Mios ’93 te Blijham.
Als je lid bent van MC Mios ’93 kun je op vertoon van het pasje korting
krijgen bij Mulders Motoren in Veendam en Jaap Middel in Stadskanaal.
Mulders Motoren geeft korting op kleding, accessoires en verdere artikelen. Jaap Middel geeft korting op kleding (uitgezonderd BMW en
Daijnese kleding) en accessoires.

SPOORBIELZENHANDEL
H. KRUIZE
TEL. 0597 562039
Eerste kwaliteit eiken bielzen

Hoofdweg 217, 9697 NH Blijham

Voor al uw:

♦ NIEUWBOUW - VERBOUW
♦ ONDERHOUD - RENOVATIE
♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
Morigerweg 22 - 9697 SN Blijham
Telefoon 0597 - 561433

Nieuwjaarsborrel 2001
door Gert IJpma
Eindelijk
as w
eer zo
er
dag 1
3 januari
Eindelijk,, he
hett w
was
weer
zovv er
er.. Zat
Zater
erdag
13
hadden we onze jaarlijkse nieuwjaarsvisite in de
Hendybar in Blijham.
’s Middags snel nog even Sipke en Geertje gebeld of ik met hen mee
kon rijden, dit was geen probleem. Helaas kon Yvonne er niet bij zijn, ze
was namelijk ernstig ziek, ziekte van Pfeiffer, dus moest zij thuis blijven. En zo vertrokken we tegen vijf over half acht vanuit Winschoten
naar Blijham.
Hier aangekomen stond de koffie zoals gebruikelijk al klaar en druppelde de bar langzaam vol. Uiteindelijk waren we hier dan met 29
personen aanwezig.

Puzzeltocht
Nadat het bestuur ons een gezond 2001 toegewenst had, konden we
met het tweede gedeelte van deze avond beginnen. Deze bestond, net
zoals het voorgaande jaren, uit een puzzeltocht, natuurlijk uitgezet door
de familie van der Wal, die ons dwars door Blijham voerde. In groepjes
van minimaal 4 en maximaal 6 personen vertrokken we. Ikzelf zat bij
Sipke en Geertje Roukema, Jan Wierenga en Henk Schepers in de groep.
In het begin konden we ons best nog even doen door binnen met vijf
dobbelstenen een zo hoog mogelijk aantal punten te gooien, maar
daarna vertrokken we en zo kwamen we via de Hoofdweg in de nieuwe
buurt ‘Bovenlanden’ uit, alwaar de meest vreemde opdrachten aan
ons werden voorgelegd. Zo kwamen we twee zwarte pieten tegen, welke
vastgespijkerd op een boom Ron Brandsteder en Henny Huisman moesten voorstellen. Via verdere bordjes, van doodlopende weg, aangeduid
als DLW tot RW, wat staat voor routewijziging en welke we erg veel
tegenkwamen op onze weg en misschien daardoor ook wel te weinig
antwoorden hadden op onze kaart, kwamen we weer terug op de Hoofdweg, welke we overstaken.
Hier aan de rechterkant kon men dan nog even de autokennis testen
door de verschillende merken welke waren aangeduid als symbolen op
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TAMOIL

Tankstation Zuiderveen
Energie om door te gaan

24-UURS SERVICE TANKSTATION

Spaar voor leuke cadeaus met ons Pingcard spaarsysteem.

- Verkoop van lotto en telefoonkaarten
- Tanken op rekening via Tamoil pas
(bedrijven)
Zuiderveen 50

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 6.30 - 21.00 uur
Zaterdag
7.00 - 21.00 uur
Zondag
9.00 - 21.00 uur
nt u
na ku
Daar maken
uik
gebr onze
van minal
nter
buite

- Doe-het-zelf wasinstallatie
- Uitgebreide shop
- Binnenkort: aanhangerverhuur

* Winschoten

* tel. 0597 - 412234

700 m2
Voor uw complete
woninginrichting!
De koffie staat voor
u klaar!

•
•
•
•
•

Gordijnen, vitrages, lamellen
Raamdecoratie
Kurk, laminaat, parket
Linoleum, vinyl
Project tapijt (kantoren e.d.)

H. Westerstraat 28, 9665 AM Oude Pekela, 0597-618090, fax 0597-615215
(v.m.Unionfabriek)

BIJ ONS VOELT U ZICH METEEN HAPPY!

te schrijven. Via opa en kleinkind, welke wij trouwens niet hebben gezien, maar wel een plaatje van een iets te oude man en een klein kind
ging de route verder. De route ging verder over de Achterste Rou en
Veurste Rou en zo kwamen we weer terug op de Hoofdweg. Vanaf hier
ging de route dan verder naar de Hendybar, waar we voor de tweede en
laatste keer nog een keer met de vijf dobbelstenen een zo hoog mogelijk puntenaantal konden gooien.

De uitslag
Na die tijd was het even afwachten, maar kregen we in de loop van de
avond de uitslag te horen. Zo kon het dus gebeuren, dat Herman Frericks
de eerste prijs in ontvangst mocht nemen, het was in elk geval een
groot stuk vlees, tweede werd Petra Lap, derde vervolgens Albertje
Boog, vierde Esra Siemons en vijfde Baje Lap. Allen natuurlijk van harte
gefeliciteerd. Ook werd dit jaar weer de poedelprijs uitgereikt, deze
ging naar Harm Kruize, ook hij natuurlijk gefeliciteerd!

Leverworst
Tenslotte kreeg de familie van der Wal natuurlijk een envelop met inhoud en een leverworst als dank voor hun inzet voor de avond en ook
het werk vooraf niet te vergeten.
Tevens werden vanavond de puzzeloplossingen verloot welke in de
laatste Pitstop hebben gestaan. De eerste prijs ging hierbij naar Roelf
Meyer uit Scheemda, hij was helaas niet aanwezig maar de prijs zal hij
zo spoedig mogelijk krijgen, tweede prijs was voor de fam. v/d Zijl uit
Blijham en gedeeld derde prijs voor A. Doddema uit Scheemda en de
fam. Lohof uit Blijham. Zij kregen allen een VVV-bon. Ook zij natuurlijk
gefeliciteerd.
Hierbij wil ik natuurlijk een ieder die deze avond weer hebben georganiseerd van harte bedanken, het was weer ouderwets gezellig en soms
chaotisch, maar ikzelf heb in elk geval genoten.
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Wist u dat?
-

Wij het nieuwe jaar hebben ingeluid met 30 leden (met aanhang)
Wij een speurtochtje door Blijham hebben gelopen
Herman Frericks met de eerste prijs ging strijken
Petra Lap er met de tweede prijs vandoor ging
Albertje Boog nam de derde prijs mee
als poedelprijs werd Harm Kruize uitgeroepen
fam. v/d Wal dit tochtje had uitgezet
alle prijsjes uit vleeswaren bestonden
de uitslag van de kerstpuzzel ook bekend werd gemaakt
de eerste prijs naar Roelf Meijer ging
de tweede prijs kreeg Fam.v/d Zijl
een gedeelde derde prijs ging naar Albert Doddema en Fam. Lohof
deze waarde bonnen kregen als prijs
onze club zwarte T-shirts met gele opdruk verkoopt
Flip nu geopereerd is aan z’n voet
Flip opnieuw met poot omhoog zit
Flip hier voorlopig mee zoet is
Hanno ook met poot omhoog zit
Hanno Nieuwjaar in het ziekenhuis heeft gevierd
Hanno 3 maanden niet op z’n l- been mag lopen
Tammo een z’n duim te lang was
Tammo daarom er zelf een stuk heeft afgesneden met een zaag
Tammo hier veel pijn aan heeft gehad
het nu beter gaat doch Tammo nog steeds thuis is
de eerste toertocht op 29 april a.s. is
Wuppie dan met een andere motor komt
Wuppie nu een racer/platligger heeft
Flip K. ook een platligger heeft
het een fel kreng is in kleur en in cc
er verschillende nieuwe leden bij de club zijn gekomen
er ook leden hebben opgezegd
de toercommissie bezig is om een kampeeradres te zoeken
het bestuur, toercommissie en redactie hopen op een goed motorjaar
- als Gert Ypma naar de ‘Japanner’ gaat dan een “kimana” aan doet in
plaats van een kimono
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fijne specialiteiten
van uw
ambachtelijke slager

Edwin Wiebrands
Echte
boerenleverworst - metworst
brunswijckersnijworst
boterhamworst
hausmacherleverworst

Hoofdweg 285, Bellingwolde, tel. 0597 - 531452

Theorieavond
door Jan Stel
W oensdag 2
1 ffebruari
ebruari w
as er w
eer een theorie21
was
weer
avond van de motorclub. We waren met 14 personen en we hebben er weer veel van opgestoken.
Ik neem aan dat de meeste mensen er van uit gegaan zijn dat zij zakten als een baksteen. Dat is ook gebeurt, er is niemand geslaagd. Er
was rond de acht fouten gescoord. Van de vijftig vragen vond ik dat nog
niet zo slecht.
Misschien kwam dat ook wel omdat Herman naar eigen zeggen een vrij
gemakkelijke diaserie heeft gebruikt. Maar als de dia wordt uitgelegd
dan denk je af en toe: “Wat een domme fout.”.
Maar het was gezellig en daar gaat het om. En wij hebben weer een
beetje bijgeleerd.

Groninger Motorbeurs 2001
door Gea Hoogakkker
Op zaterdag 20 januari j.l. bezocht ik met mijn
motormaatje de Noordelijke motorbeurs in Groningen. Een redelijke sneeuwbui maakte dat de motor
thuis bleef en wij per auto naar Groningen togen.
Motormaatje
In de evenementenhal was voor de 6e keer een motorbeurs georganiseerd met als bijzonderheid dit keer ook een onderdelenbeurs. Vooral
dat laatste was de reden dat mijn motormaatje mee wilde. Op die
motorbeurs had hij het niet zo staan.
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Menu’s - Broodjes
Snac
ks - F
rites
Snacks
Frites

Rhederweg 8 - Bellingwolde - tel/fax 0597-531365

MENU’S
vanaf

Alle gerechten kunt u afhalen!
Openingstijden:

woensdag t/m zaterdag
zondag
maandag en dinsdag gesloten

11.30 tot 20.00 uur
16.00 tot 20.00 uur

Twee topmerken onder één dak

Transportbaan 39
9672 BJ Winschoten
0597-423210
www.hogerman.nl

In de hallen was een veelheid aan motoren te zien. Diverse standhouders, waaronder Duitse, hadden hun koopwaar en accessoires uitgestald en bleven druk in de weer om al die mensen van informatie en
dergelijke te voorzien. Ondertussen werd in de steile wand door Henny
Kroeze met de zwaartekracht gespot en was een beginnend talent
bezig op een proeftraject de kneepjes onder de knie te krijgen. Kortom
er was genoeg te zien.

Trik
ebouw
er
rikebouw
ebouwer
Zo stond er bv. ook de trikebouwer, de Wit uit Nieuwe Pekela. Hij had
een trike met een tweetal grote uitlaatpijpen die een beetje trucker
bekend moesten voorkomen . Dat moet een machtig mooi gezicht zijn
als je achter zo’n trike rijdt. Stel je eens voor als er ook nog een beetje
rook uit die pijpen zou komen. Ook Paul van Rutten uit Wedde strooide
met informatie over zijn onderneming Pavarue. We weten niet of hij
veel avontuurlijke reizen naar Polen, Finland of Griekenland heeft verkocht. Het kon in ieder geval wel. Op de beurs, die werd aangekondigd
met als bijzonderheid de al genoemde onderdelenbeurs, waren niet
veel onderdelen te zien of te koop. Het viel mijn motormaatje een
beetje boel tegen. Hij gaat er waarschijnlijk niet weer heen.

V olgend jaar?
En de motoren zult u vragen, welnu die waren er in allerlei soorten en
maten en als je dat een keertje mee wilt maken zul je moeten wachten
tot volgend jaar. Dan wordt ongetwijfeld voor de 7e de Noordelijke
motorbeurs georganiseerd.

AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
Transportbaan 20
9672 BK Winschoten
tel: 0597-432552

Mijn motor & ik
door Marijke v/d Laan
Dit interview is gehouden met Anno en Binie
Engelkens uit Blijham.
1. Hoelang zij jullie al lid van MC Mios’93?
Allebei van het begin af aan.
2. Is dit jullie eerste motor of hebben jullie er meer gehad?
Anno, ik heb nu een Ducati 900 SR, daarvoor had ik een Kawasaki
750 en een Suzuki csx 750 F.
Binie, ik had eerst een Honda cbr 600 en nu een Honda Diversion.
3. Hoe kwamen jullie erbij om te gaan motorrijden?
Anno, Een kameraad had al een motor en daar ging ik dan mee
achterop met een toertocht of zo. Maar die jongen heeft toen de
motor verkocht. Toen ben ik zelf begonnen met motorrijles les te
nemen. Later toen ik mijn rijbewijs had zei ik zo tegen hem: “Ga
maar bij mij achterop.”. Maar als antwoord kreeg ik: “Nou ik wil nog
nait dood.”. Grapje hoor.
Binnie, Ik zat bij Anno achterop de motor, totdat mijn schoonzus
haar rijbewijs haalde. Toen ben ik ook met lessen begonnen. Het
voordeel was toen, dat ik geen theorie nodig had omdat ik al een
autorijbewijs had. Zo is dat bij mij gegaan.
4. Hoelang hebben jullie nu je rijbewijs ?
Anno, die heb ik in 1992 gehaald en Binie in 1996.
5. Hebben jullie ook een functie binnen de club?
Binie, ja ik ben een wormvormig aanhangsel, een bestuurslid dus.
Anno, nee gelukkig niet. Zo kan ik ook geen commentaar krijgen,
er zijn toch goeie binnen het club, en wat goed is moet zo blijven.
6. Doen jullie het onderhoud zelf of laten jullie dat doen?
Anno, beetje olie bijvullen of ketting smeren of omleggen dat doe
ik wel, maar wat betreft een grote beurt, nee dan gaan we naar de
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J.T. KOLTHOF DIAMANTBOREN

Piet Heinlaan 13
9675 AV Winschoten
Telefoon
Fax
Mobiel

0597 432 044
0597 432 048
06-22393171

VOOR AL UW SPARINGEN EN DOORVOEREN IN BETON EN STEEN
TEVENS VOOR CHEMISCHE VERANKERING EN ONTLUCHTING ONDER DE VLOER

Loon-, grondverzet- en transportbedrijf

VAN DER WAL BLIJHAM
Verhuur van o.a.: shovel, hydr. kranen, mini-kranen, vrachtauto's (met
laadkraan), containers (groen- en bouwafval)
Levering van o.a.: teelaarde, tuinaarde, vulzand, metselzand, voegzand,
gebroken puin/asfalt/beton, gewasbeschermingsmiddelen
Tevens o.a.: maaidorsen, zwadmaaien, ploegen, sproeien, maaikorven,
kopeggen, takken hakselen
Onze composteerinrichting groenafval is geopend op werkdagen van 7.30 uur
tot 16.30 uur. De eerste zaterdag van de maand (en gedurende de maanden
april, mei, sept. en okt. elke zaterdag) van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Winschoterweg 22, 9697 XD Blijham
Tel. 0597-561427, fax 0597-562509
Auto: 06-22668873

garage.
7. Staan de motoren nu op de winterstalling of rijden jullie nog?
Anno, De motor van Binie staat al bij ons in de garage en die van mij
is nog bij de garage. Ze staan hier in de winter koud en droog. Maar
als ik nu kon dan had ik misschien op een mooie dag toch wel een
keer de motor gepakt.
8. Hebben jullie nog een mooi voorval wat jullie bij is gebleven tijdens
een toertocht?
Anno, Nou ik weet nog een hele mooie. Dat was toen de motor van
Pieter niet wou starten. Iedere keer als we stil hadden gestaan voor
een koffiestop of zo, dan moesten we zijn motor weer aanduwen.
Hij sprong er dan met een gang weer op en weg was hij. Tot op een
gegeven moment hij er achter kwam dat zijn bril nog in zijn binnenzak van zijn jas zat. Op de kaart kijken ging dus moeilijk voor hem.
Hij kon ook niet stoppen, want dan sloeg de motor weer af. Iemand
moest hem toen helpen om zijn bril te pakken terwijl hij de motor
aan de praat hield. Dat was een prachtig gezicht.
9. Wat zouden jullie nog willen zeggen over MC Mios’93?
Gezellig, goed geregeld, wordt genoeg gedaan, alleen als Jurn een
tocht uitzet. Want dan kom je nog wel eens voor verrassende weggetjes. Je krijgt dan nog wel eens van die hobbelwegen terwijl hij
genietend zit te lachen in de auto achter je aan.
10. Hadden jullie nog goede motorvoornemens voor het nieuwe jaar?
Gewoon doorgaan.
11. Wil je zelf nog iets zeggen?
Het is altijd zo jammer dat er zo weinig animo is voor een feestavond. Het is altijd berengezellig.
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Voor al uw

METSELWERKEN

Metselbedrijf

KOOLHOF B.V. Blijham
Kochspad 12, 9697 SV Blijham - tel. (0597) 56 28 38 - b.g.g. (0597) 56 14 45 - fax (0597) 56 32 39

P. KUIPER
ERKENDE WAPENHANDEL
erk.nr. 292

Voor al uw luchtbuksen, luchtdrukpistolen, kogels, richtkijkers,
verrekijkers en onderhoudsmiddelen. Alles voor de schietsport!
Tevens reparatie aan alle merken luchtbuksen en luchtdrukpistolen

INKOOP - VERKOOP - REPARATIE - IMPORT - EXPORT
Hoofdweg 44
9697 NK Blijham
Tel. (0597) 561324
Fax (0597) 561956
Autotel. 06 - 53847019

Sputtertjes
TE KOOP:
Honda Pan European, grijs. Bouwjaar 1992, 60.000km, zeer goed onderhouden. P. Bijholt, Oude-Pekela, overdag 0597-615501, ‘s avonds
0597-645364
TE KOOP:
Dames motoroverall, zwart/wit/rood, maat 34/36, lengtemaat “1.67 m
Dames motorjas, blauw/rood, maat M
Marga Duit, Oude-Pekela, 0597-615607 (na 18.00 uur)
TE KOOP:
Yamaha Diversion 600 cc, donkergroen, bouwjaar: 1994, goed onderhouden, M. Wolf, Winschoten, 0597-431919
TE KOOP:
Leren motorbroek, MQP, maat 52 voor Fl 50,00
Leren motorjack, MQP, maat 54 voor Fl 100,00
Bé Nieboer, 0597-614904
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Bij uw MITRA slijter vindt u:
- Wijnen, 6 halen 5 betalen
- Gelegenheidsetiketten
- Leuke kado’s
- Feestje? Volle flessen retour!
- Bezorgen in overleg

MITRA’S Wijn etcetera. De Helling 22
Oude Pekela, tel. 0597-615 065
Chinees Specialiteiten Restaurant

“Kan Le”

ook voor afhaalmenu’s
dagelijks geopend van 11.30 - 22.00 uur
‘s maandags gesloten
Hoofdweg 249 - Bellingwolde
tel. 0597-532828 - fax 0597-532933

Hoofdweg 81 - 9679 NC Blijham
Tel.: 0597 - 56 10 19
Fax: 0597 - 56 10 75

Comic corner
door Marga Duit
Een vader gaf zijn 9-jarige dochter dertig gulden voor haar
verjaardag, opdat zij haar eerste bankrekening kon openen. IJverig
begon zij het inschrijfformulier in te vullen. Alles ging goed, tot ze
bij de regel kwam waarop ze naam en nummer van een vorige
rekening moest invullen. Na enig nadenken schreef ze: “Spaarvarken”.
Samen met zijn vrouw zit een man naar het journaal te kijken.”Man
van middelbare leeftijd gezocht voor bankroof van 30.000 gulden,”
kondigt de nieuwslezer aan. “Klinkt goed” zegt de man. “Ik denk
dat ik daar maar eens op ga solliciteren.”
In verband met de laatste schooldag brachten de kinderen
cadeautjes mee voor de onderwijzeres. De zoon van de bloemist gaf
een bos bloemen. Het dochtertje van de eigenaar van de snoepwinkel schonk een mooie doos bonbons. Tenslotte kwam het
zoontje van de slijter aanzetten met een groot en zwaar pakket. De
juf tilde het op en zag dat het een beetje lekte. Ze depte wat van de
vloeistof op haar vinger en proefde. “Is het wijn?” giste ze.
Nee,zegt het jongetje. Ze proefde nog een druppel en vroeg:
“Champagne?” “Nee.” antwoordde het jongetje. “Ik geef het op.”
zei ze. “Wat is het dan?” “Een jong hondje”.
Na wekenlang door zijn vrouw als lucht te zijn behandeld, opende
de gefrustreerde echtgenoot het offensief: “Geef maar toe, Linda. Je
bent aleen maar met me getrouwd omdat ik een miljoen heb geërfd
van mijn grootvader.” “Doe niet zo belachelijk” antwoordde ze.
“Wat kan mij het nu schelen van wie je het geld hebt geërfd?”

43

UBBENS BOUWSTOFFEN
v.h. Sluiter
Lid van de Vereniging van Handelaren
in Bouwmaterialen in
Nederland

Hout- en Bouwmaterialenhandel
Vriescheloo, tel. 0597-531351 (fax. 0597-531323)
Scherpe prijzen - Grote keuze - De beste service

Hengelsportspeciaalzaak

Chr. Kuiper
Vo o r a l U w h e n g e l s p o r t a r t i k e l e n

tis
Gra pectie
ins
k
a
D

Hoofdweg 44, Blijham
tel. 0597-561324

Koerts
Dakwerken bv
LID
VEBIDAK

Wij geven water geen kans...

DAAROM... 0597-612243

Fax: 0597-613653 • www.koertsdakwerken.nl

Spreuken met een knipoog
* Als je de regenboog wilt, dan krijg je de regen erbij.
* Ik ben aan het begin begonnen , en nu is het einde zoek.
* Wie zich het snelste voorbij loopt, komt zichzelf als eerste tegen.
* Zij die het vuile werk doen verdien schoon te weinig.
* Weten wat je vergeet is ook een vorm van herinneren.
* Ouders leren kinderen spreken , en kinderen leren ouders zwijgen.
* Kinderen die vragen worden overgeslagen, maar kinderen die zwijgen zullen nooit wat krijgen.
* Neem mensen zoals ze zijn en niet zoals je ze zou willen hebben.
* Het is makkelijk als je handig bent, maar soms is het handig als je
makelijk bent.
* Geef een kind een hamer en alles veranderd in een spijker.
* De woorden van een dronken man zijn de gedachten van een nuchtere man.
* Je kan het doen. Je kan het laten. En je kan het laten doen.
* Tuurlijk waar een wil is, is een weg. Helaas zijn er op mijn weg werkzaamheden.
* Erectificatie is iets wat krom is recht proberen te praten.
* Liefde is blind, lingerie is braille.
* Er zijn mensen die denken dat ze denken, maar dat denken ze maar.
* Als werken goed voor je was , dan hadden de rijken het niet aan de
armen overgelaten.
* Bij vlagen ben ik geniaal, helaas is het windstil.
* Er zijn twee redenen waarom een man naar de kroeg gaat: hij heeft
geen vrouw of hij heeft er wel een.
* Het was mijn bedoeling om slapend rijk te worden, maar jammer
genoeg kon ik de slaap niet vatten.
* Ik ben in vorm (rond is toch ook een vorm?).
* Ik vergeet nooit een gezicht, maar voor jou maak ik graag een uitzondering.
* Ik wou dat ik een vulkaan was, dan kon ik de hele dag roken en
iedereen zou zeggen: Kijk hij werkt.
* Natuurlijk ken ik je nog, jij bent de jongen waarvan ik de naam nooit
kon onthouden.
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DE CERTIFICATIE
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ISO-9002 GECERTIFICEERD BEDRIJF
DET NORSKE VERITAS INDUSTRY BV. NEDERLAND

Winschoten
(Inter)nationale verhuizers
Opslag inboedels in containers
Verpakkingen overzee
Pianovervoer

* Record: mijn tweede vrouw is zo snel weggelopen , dat ze de eerste
nog heeft ingehaald.
* Sommige mensen overdrijven nooit, ze herinneren zich de dingen
alleen wat groter.
* Sommigen kunnen beter de olie laten zitten en de auto verversen.
* Waar een wil is is een weg, waar men meer wil is een file.
* Werken is zoet, helaas ben ik suikerpatiënt.
* Zolang mijn baas net doet of ik veel verdien, doe net alsof ik hard
werk.

Raadseltjes
1. Er hangt een olifant in een boom, hoe krijg je hem eruit?
2. Het is groen en het zingt?
3. Het is groen en het drijft?
4. Het is blauw en het weegt niet veel?
5. Welke 3 woorden worden veel gebruikt?
6. Hoe stop je een giraffe in de koelkast?
7. Hoe stop je een olifant in de koelkast?
8. Wat krijg je als Medisch Centrum West ontploft?
9. Wat is een man die jogt in de woestijn?
10. Wat is een skelet dat in de kast staat?
Antwoorden
1. Laat hem aan een blaadje gaan hangen en wacht tot het herfst
wordt.
2. Een sla-la-la-la-la blaadje.
3. Andrijvie.
4. Lichtblauw.
5. Weet ik niet.
6. Doe de koelkast open, stop de giraffe erin en doe de deur weer
dicht.
7. Doe de koelkast open, haal de giraffe eruit en stop de olifant er
weer in en sluit de deur.
8. The Flying Doctors.
9. Een zandloper.
10. Iemand die 100 jaar geleden heeft gewonnen bij verstoppertje
spelen.
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Lid worden?
Wilt
ook
dan

u, (vrienden of kennissen met een motor zijn
welkom) lid worden van een motorclub? Aarzel
niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.

- zodat u andere motorrijders leert kennen;
- tevens mooie routes voorgeschoteld krijgt;
- en in de wintermaanden ook met uw hobby bezig bent.
Onze club organiseert in de periode april t/m september een aantal toertochten en in de wintermaanden gezellige avonden.

De contributie bedraagt ƒ 50,00 per jaar voor de bestuurder en
25,00 per jaar voor de duopassagier.

ƒ

Heeft u belangstelling, dan kunt u onderstaande strookje inleveren of
opsturen naar:
Christien Spa
Oosterstraat 43
9697 PE Blijham
tel.: 0597-561212

Bé Nieboer
Lubbermanswijk 40
9665 NG Oude-Pekela
tel.: 0597-614904

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht van onze club.

Natuurlijk word ik lid van MC Mios ‘93!
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnr
Geb. datum
Geslacht
Rijbew. A

:
:
:
:
:
:
:M/V
: Ja / Nee

Roepnaam:

Datum

:

Handtekening:
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