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Voorw
oord

Inhoud
Beste motorclubleden

Voor uw neus ligt de laatste Pitstop van dit jaar. Ook het afgelopen
toerjaar is snel voorbijgegaan, want de laatste toertocht is inmiddels
geweest. De toertochten zijn bijna allemaal met mooi weer verreden
en het was, zoals gewoonlijk, “beregezellig”.
Ook de activiteitentocht, waarbij de auto van Bé Nieboer onder de
modder is komen te zitten, is prima verlopen. Het bestuur is drukdoende
de activiteiten voor volgend jaar uit te zetten, zoals nieuwjaarsreceptie,
feestavond en natuurlijk de toertochten. De jaarvergadering is gepland
op maandag 10 december as. met als locatie onze vaste ontmoetings-
plaats de Hendybar te Blijham. Ik reken op jullie komst.
Ik wens, ook al is het een beetje vroeg, eenieder alvast fijne feestda-
gen en een gelukkig maar vooral gezond 2002.

De voorzitter, Jacob Schudde
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VVVVVoorooroorooroorzittzittzittzittzittererererer
Jacob Schudde Sportweg 86, 9695 EC Bellingwolde, 0597 - 532832

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

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

Rek.nr.: 306643014 Rabobank, MC Mios ’93 te Blijham
Algemeen bestuurAlgemeen bestuurAlgemeen bestuurAlgemeen bestuurAlgemeen 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
TTTTToercommissieoercommissieoercommissieoercommissieoercommissie

Bé Nieboer Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude-Pekela, 0597 - 614904
e-mail: bnbj@wish.net

Jan Geert v/d Laan Rhederweg 154, 9695 CJ Bellingwolde, 0597 - 532627
Jurren Boltjes Postkantoorlaan 5, 9695 EK Bellingwolde, 0597 - 531483

Gert IJpma M.A. de Ruyterlaan 36, 9675 EE, 0597 - 418333
Jaap Duit H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude-Pekela, 0597 - 615607

Herman Frericks Zaanstraat 1, 9673 CA Winschoten, 0597 - 413900

Redaktie PitstopRedaktie PitstopRedaktie PitstopRedaktie PitstopRedaktie 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

Redaktie-adres voor o.a. kopijRedaktie-adres voor o.a. kopijRedaktie-adres voor o.a. kopijRedaktie-adres voor o.a. kopijRedaktie-adres voor o.a. kopij
Harald Rotgers Pekelderstraat 3, 9671 AS  Winschoten, 0597 - 425269

e-mail: Harald.Rotgers@care4data.de 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'93Lidmaatschap MC Mios'93Lidmaatschap MC Mios'93Lidmaatschap MC Mios'93Lidmaatschap 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.

Adressen enzo...





Uw steun in de rug bij
rugklachten en blessures

Fysiotherapeut

A. Conradi

Morigerweg 1

9697 SN Blijham

tel. 0597-562701

fax 0597-563469

AA Stroom 22
9665 SK  Oude Pekela
Tel.: 0597-612363

Vaantjes

Trofeeën

Bekers

Medailles

Erelinten

Rozetten

Reklame- en relatieartikelen

Eigen graveerinrichting

Sportprijzen

Zeefdruk

Sport-, Bad-, Turnkleding
Ruitersportartikelen

Glasservice
Schilderwerken

H. Stukje

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



Toerkalender andere clubs

2 december2 december2 december2 december2 december
19e snertrit Hoogeveen, 125 km, info: tel. 0528-230108

111116 december6 december6 december6 december6 december
Lange ondebroekentocht Havelte, 100 km, info: tel. 0521-341226



Sport- en partycentrum

de Meet
Dorpsplein 6 - Bellingwolde

Tel.: 0597-532028

Volley

Tennis

Tafeltennis

Hockey

Handbal

Turnen

Korfbal

Voetbal

• vergaderingen
• recepties
• bruiloften
• buffetten

Judo

Basketbal

Wij maken van jou een veel betere motorrijder!

TTC Indoor, Zuiderdiep 4, 9571 BA, 2e Exloërmond, tel. 0599-672126



VVVVVan vrijdag 1an vrijdag 1an vrijdag 1an vrijdag 1an vrijdag 18 januari t/m zondag 20 januari 20028 januari t/m zondag 20 januari 20028 januari t/m zondag 20 januari 20028 januari t/m zondag 20 januari 20028 januari t/m zondag 20 januari 2002
wordt voor de zevende keer de Noordelijke Motor-wordt voor de zevende keer de Noordelijke Motor-wordt voor de zevende keer de Noordelijke Motor-wordt voor de zevende keer de Noordelijke Motor-wordt voor de zevende keer de Noordelijke Motor-

beurs gehouden in de Martiniplaza te Groningen,beurs gehouden in de Martiniplaza te Groningen,beurs gehouden in de Martiniplaza te Groningen,beurs gehouden in de Martiniplaza te Groningen,beurs gehouden in de Martiniplaza te Groningen,
voorheen beter bekend als de Martinihal.voorheen beter bekend als de Martinihal.voorheen beter bekend als de Martinihal.voorheen beter bekend als de Martinihal.voorheen beter bekend als de Martinihal.

Om de groeiende tendens aan combinatiebeurzen met de autowereld
niet te stimuleren, richt deze beurs zich uitsluitend op motoren en hun
liefhebbers. Standhouders bereiken op deze manier direct het gewenste
publiek en de bezoekers vinden zo snel de door hen gezochte moto-
ren. Op de Noordelijke Motorbeurs zijn alle aspecten van de motor-
branche terug te vinden van: nieuwe en gebruikte motoren, accessoi-
res, kleding, onderdelen, reparaties, verzekeringen tot spectaculaire
shows.

Openingstijden:
Vrijdag   18 Januari: 18.00 uur - 22.00 uur
Zaterdag 19 Januari: 10.00 uur - 18.00 uur
Zondag   20 Januari 10.00 uur - 18.00 uur

Kosten volwassenen Fl 17,50
Kinderen 8-12 jaar Fl 8,75

Motorbeurs Groningen



Autoschadebedrijf

BONNIE BISSCHOP

Hoofdweg 62a
9695 AL  Bellingwolde
Tel.: 0597-532662
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9.30 uur: melden bij de Hendybar. We waren met 17 motoren en heb-
ben 2 groepen gemaakt.

10.00 uur: vertrek vanuit de Hendybar.
Spel 1: daar stonden 4 palen met bierdopjes erop, waar een motorrij-
der omheen moest rijden en de persoon die achterop zat, moest daar
dan de tennisbal op leggen.

12.30 uur: naar het restaurant om te drin-
ken en gebak te eten.
Spel 2: met een step om twee pionnen
heen steppen, 1 minuut lang.

14.30 uur: patat met een frikadel gegeten
in het restaurant. Hier werd ook het derde
spel gedaan, de verkeersquiz..
Spel 4: ring gooien. Dit moet u weten: Jacob
maakt de auto van Bé vies met veel mod-
der (motor)
Spel 5: met een helm aan een stuk touw
kegels omver gooien.

16.30 uur: terug bij de Hendybar
Spel 6: met een houten hamer een tennis-
bal naar een poort met gaten slaan.

17.00 uur: prijsuitrijking:

Kinderen: Volwassenen:
1: Joey Teuben 1: Lida Teuben
2: Harry Smits 2: Henk Arends
3: Sela Teuben 3: Berent Koopman
4: Daniël Kolthof
5: Debbie Bontsema

Activiteitentocht 16 sept.
door Joey Teuben (10jr)
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Na de koffie, zijn we om 10 uur vertrokken bij deNa de koffie, zijn we om 10 uur vertrokken bij deNa de koffie, zijn we om 10 uur vertrokken bij deNa de koffie, zijn we om 10 uur vertrokken bij deNa de koffie, zijn we om 10 uur vertrokken bij de
HendybarHendybarHendybarHendybarHendybar. He. He. He. He. Het wt wt wt wt weer leek goed, zelfs de zon lieeer leek goed, zelfs de zon lieeer leek goed, zelfs de zon lieeer leek goed, zelfs de zon lieeer leek goed, zelfs de zon liet zicht zicht zicht zicht zich
af en toe zien. Na ongeveer een half uur gereden teaf en toe zien. Na ongeveer een half uur gereden teaf en toe zien. Na ongeveer een half uur gereden teaf en toe zien. Na ongeveer een half uur gereden teaf en toe zien. Na ongeveer een half uur gereden te

hebben, kwamen we bij de eerste opdracht.hebben, kwamen we bij de eerste opdracht.hebben, kwamen we bij de eerste opdracht.hebben, kwamen we bij de eerste opdracht.hebben, kwamen we bij de eerste opdracht.

Op de Kibbelgaarn stonden de spelleiders Boukje en Bé ons al op te
wachten. Het was de bedoeling om achteropzittend bij iemand op de
motor, vier tennisballen op vier palen te leggen, waarbij de motor ook
nog slalom deze palen reed. Hilariteit alom, want zowel de slalom als
het wegleggen van de ballen viel niet mee. Daarna verder met de tocht.

In Drouwen was de koffiestop bij De Oude Waag. Na de koffie met
(jawel) gebak, werd de tocht voortgezet richting 1e Exloërmond. Daar
volgde de opdracht met een step. Zoveel mogelijk rondjes in een mi-
nuut. Vanwege de lage wegligging van de step en een regenbui die
uitgerekend nu net moest vallen, was het nog niet zo eenvoudig. Geluk-
kig mochten we even schuilen
in de auto van de spelleiders:
Jaap en Marga. Bij het verlaten
van de auto zat opeens Marga’s
tas vastgeknoopt aan de ver-
snellingspook en waar waren de
autosleutels gebleven?

Na al dat gestep werd het tijd
voor een lunch. Een lekkere
maaltijd in “Summertime” in
Mussel. Herman Frericks had
een verkeersquiz voor ons in
petto. Leuke doordachte vragen
waren erbij.
Nadat de motoren weer gestart
waren reden we naar Sellingen.

Activiteitentocht 16 sept.
door Berend Koopman



BROMFIETS - MOTOR - AUTO - E ACHTER B
VRACHTAUTO - AANHANGWAGEN
ALLE CHAUFFEURSOPLEIDINGEN

Verkeersschool Schuringa helpt u op weg
met elk certificaat en rijbewijs

Wildervank
5e laan 14
0598-615361

Praktijk

Winschoten
Bovenburen 106
0597-422911

Theorie

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.
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Nadat de auto van Bé en Boukje was voorzien van een creatief grafiti-
modder laag (van een slippende motorachterband) kon de opdracht
beginnen: ringen gooien.

Daarna ging de tocht verder naar Smeerling. Met een helm aan een
touw, kegels omslingeren. Ook Jaap en Marga wisten niet wat de beste
tactiek was om de helm in de goeie richting te krijgen. Met een rede-
lijke score weer verder naar de laatste opdracht bij de Hendybar, het
golfspel. De ballen rolden en vlogen in goede en verkeerde richtingen.
Vervolgens naar binnen en wachten op de prijsuitreiking. Groot was de
verbazing dat de le groep al naar huis was. Jammer. Na een consump-
tie was daar het grote moment: de prijsuitreiking.

jeugd volwassenen

1 Joey Teuben 1 Lida Teuben
2 Harry Smit 2 Henk Arends
3 Sela Teuben 3 Berend Koopman
4 Daniël Kolthof
5 Debbie Bontsema poedelprijs: Hennie Arends

Bedankt, iedereen die heeft meegewerkt aan deze dag. Het was een
gezellige en leuke dag.



Supermarkt

Stuiver
Raadhuisstraat 10  -  Blijham

Hoofdweg 15
9697 NA
Blijham

Tel. 0597-561798

Bo
uw

on
de

rn
em

in
g

Ku
ip

er
 B

lij
ha

m
 B

.V
.



15

Verjaardagskalender
MC Mios’93

OktoberOktoberOktoberOktoberOktober
Evert Aukes, Cootje Bos, Marga Duit, Theo Drenth, Derk Huls, Freka de
Jager, Renso Kuiper, Reinder Lohof, Harriët ter Veer, Geertje Klooster-
boer, Bert Schwertman, Gea Swarts,
Ingmar Veen, Bé Wever.

NovemberNovemberNovemberNovemberNovember
Herman Frericks, Johan Hogenbirk, Harm Kruize, Egbert Kruize, Boye
en Petra Lap, Jouke Meering, Jan Mulder, Engel Perton, Theo Prenger,
Harald Rotgers, Janneke Rouppé, Jacob Schudde, Helmer Schwertman,
Hilvert Smits, Willie Timmer.

Alle bovenstaande leden nog van harte gefeliciteerd met een stevige
motorzoen!

Ook willen wij alvast de onderstaande leden feliciteren met hun aanko-
mende verjaardag en een prettige dag toegewensen van de motorclub.

DecemberDecemberDecemberDecemberDecember
Antje Delger, Zwier Dijkhuis, Albert Doddema, René Heemstra, Jan Geert
v/d Laan, Harmina Martena, Karin Rouppé, Jan Wierenga, Klaas de
Wind, Flip v/d Zijl.



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.
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Een paar weken terug moest ik in Groningen zijn. IkEen paar weken terug moest ik in Groningen zijn. IkEen paar weken terug moest ik in Groningen zijn. IkEen paar weken terug moest ik in Groningen zijn. IkEen paar weken terug moest ik in Groningen zijn. Ik
ben tben tben tben tben toen gereden via Voen gereden via Voen gereden via Voen gereden via Voen gereden via Veendam en door Hoogezand.eendam en door Hoogezand.eendam en door Hoogezand.eendam en door Hoogezand.eendam en door Hoogezand.
In winkelcentrum Goorecht, na de stoplichten overIn winkelcentrum Goorecht, na de stoplichten overIn winkelcentrum Goorecht, na de stoplichten overIn winkelcentrum Goorecht, na de stoplichten overIn winkelcentrum Goorecht, na de stoplichten over
hehehehehet spoort spoort spoort spoort spoor, st, st, st, st, stond er aan de rechtond er aan de rechtond er aan de rechtond er aan de rechtond er aan de rechterererererkkkkkant een rij au-ant een rij au-ant een rij au-ant een rij au-ant een rij au-

ttttto’s geparo’s geparo’s geparo’s geparo’s geparkkkkkeereereereereer. Er reed mij v. Er reed mij v. Er reed mij v. Er reed mij v. Er reed mij veel veel veel veel veel verererererkkkkkeer teer teer teer teer tegemoeegemoeegemoeegemoeegemoet.t.t.t.t.

Nu besef ik hoe belangrijk het is om altijd gecombineerd te remmen:
moet je plotseling in “de ankers” dan gebruik je in een reflex ook je
beide remmen.

Nu terug naar “door het oog van de naald”.
Plotseling kwam er vanuit de geparkeerde auto’s zomaar één de weg
oprijden zonder achterom of in de spiegels te kijken; dan had hij mijn
licht gezien. Ik kon geen kant op. Wat een schrik als je plotseling je weg
versperd ziet. Normaal gesproken rijd je naar links, maar daar reden
auto’s langzaam. Het enige wat ik op dat moment kon doen was fors
remmen, waarbij mijn achterwiel zelfs iets omhoog ging. Nu stond ik
stil even voor de voorkant, links van de auto.

In de auto zaten vier gekleurde mannen. Waarschijnlijk druk pratend
wilden ze zomaar de weg op rijden. De bestuurder stapte uit en bood
zijn excuus aan, waar je natuurlijk niks aan hebt. Ik heb van schrik
zeker tien minuten aan de kant gestaan om weer op verhaal te komen.

Denk nu niet dat ik te hard heb gereden. Daarvoor was het daar te druk.
Dan verwacht je niet dat er plotseling iemand zomaar de weg oprijdt en
lachend zegt: “Nou sorry, hoor”. Van schrik kon ik de motor niet weer
aan de praat krijgen totdat ik in de gaten kreeg dat de dodemansknop
ingedrukt was. Met de schrik in de motorbenen heb ik mijn weg ver-
volgd naar Groningen en maar weer eens beseft hoe kwetsbaar een
motorrijder wel is.

Groeten, Anton

Door het oog van de naald
door Anton



A s s u r a n t i ë n  e n  M a k e l a a r d i j  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

EK
E. Komies

Schilders- en afwerkingsbedrijf

Vossenkamp 138 tel.: 0597-422050
9675 KM Winschoten

AUTO- EN GARAGEBEDRIJF
J.H. METTING

Wymeersterweg 14
9695 XA Bellingwolde

Tel. 0597-532353
Fax 0597-532465

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

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

Lid LMV

Lid NVA

REGIO         BANK
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Op zondag 7 oktOp zondag 7 oktOp zondag 7 oktOp zondag 7 oktOp zondag 7 oktober 200ober 200ober 200ober 200ober 2001 w1 w1 w1 w1 werererererd alwd alwd alwd alwd alweer de laatsteer de laatsteer de laatsteer de laatsteer de laatsteeeee
toertocht van MC Mios’93 verreden. De opkomsttoertocht van MC Mios’93 verreden. De opkomsttoertocht van MC Mios’93 verreden. De opkomsttoertocht van MC Mios’93 verreden. De opkomsttoertocht van MC Mios’93 verreden. De opkomst

wwwwwas, mede door heas, mede door heas, mede door heas, mede door heas, mede door het mooie wt mooie wt mooie wt mooie wt mooie weereereereereer, gr, gr, gr, gr, groooooooooot tt tt tt tt te noemen.e noemen.e noemen.e noemen.e noemen.
Er waren zo’n 68 personen en een 7-tal kinderen.Er waren zo’n 68 personen en een 7-tal kinderen.Er waren zo’n 68 personen en een 7-tal kinderen.Er waren zo’n 68 personen en een 7-tal kinderen.Er waren zo’n 68 personen en een 7-tal kinderen.

Vertrokken werd er, zoals gewoonlijk, vanaf de Hendybar te Blijham.
Deze tocht ging door de Drentse Dreven met een vleugje Groningen en
Friesland. We vertrokken tegen een uur of tien met twee grote groepen.
De groep waarin ik zat had als voorrijder Bé Nieboer, dus we begonnen
rustig.

GezelligGezelligGezelligGezelligGezellig
Het weer was voor de tijd van het jaar zeer goed: het was droog. Dat
maakt het motorrijden een stuk aangenamer. Over fraaie binnenwe-
gen, waar het uitkijken was (is) geblazen, vanwege de vele modder en
bladeren die er om deze tijd van het jaar lagen (liggen) gingen we via
Wildervank naar Annen. Hier was een mogelijkheid om te tanken.
Nadat sommigen hadden getankt gingen we naar Tynaarlo waar we bij
“Perron 13” een kop koffie met natuurlijk appelgebak konden nutti-
gen. Dit ging weer gezellig en “sterke” verhalen waren ook hier weer
niet van de lucht. Ook dit hoort bij het motorrijden en het maakt het
leuk. Een goede sfeer onderling is immers zeer belangrijk.
Na de nodige koffie genuttigd te hebben, die werd betaald door de club
(moeten ze vaker doen) en het doen van een plas werden de motoren
weer gestart om de toertocht te vervolgen richting Appelscha.

Binnendoor was het genieten van de mooie herfstkleuren die er om
deze tijd van het jaar in de natuur zijn te zien. Het tempo lag laag en
hierdoor kon je nog meer genieten van de omgeving. En daarvoor is een
toertocht uiteindelijk bedoeld, om te genieten van de omgeving en
natuurlijk van het geluid van je motor.

Verslag laatste toertocht
door Chris Timmer



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!

OPENINGSTIJDEN:OPENINGSTIJDEN:

Vissersdijk 80 - Winschoten. Tel. 0597-416557

Dames-
en herenkapsalon

Optiek Bijholt
voor scherp zien
met bril of lenzen

Juwelier Bijholt
voor een sieraad

of goed bij de tijd

B I J H O LT
winkelcentrum “De Helling” 9
0597-615501  Oude Pekela

Uw veelzijdige specialist

Mode en woninginrichting

PERTON
Hoofdweg 169 - Bellingwolde - tel. 0597-531352

DAMES- en HERENMODE
· NACHTKLEDING · FOUNDATIONS
· ONDERGOED · HUISHOUDTEXTIEL
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Onderweg naar Appelscha werd er nog even gestopt voor een rook-
pauze (nicotineshot) waar dan ook dankbaar gebruik van werd gemaakt
door de smokers onder ons. Na zo’n 10 minuten gingen we dan richting
Appelscha waar we gingen eten bij café restaurant Hulst. Het eten was
hier vrij goed, maar de bediening kon zo’n grote toestroom van honge-
rige motards niet aan en sommigen moesten daardoor iets langer op
hun eten wachten.
Maar ja, geduld is ook hier een schone zaak. Na onze maagjes volge-
propt te hebben zetten we ons in voor de laatste etappe van deze
fraaie zondagherfstrit.

De Grolloo-bluesDe Grolloo-bluesDe Grolloo-bluesDe Grolloo-bluesDe Grolloo-blues
Vanuit Appelscha richting Hijkersmilde naar Grolloo, hier voelde je de
blues in dit fraaie dorp. Vanuit Grolloo naar Gasselte waar we weer door
een fraai natuurgebied kwamen. Evenals het Fochteloerveen waar we
ook door zijn gekomen.
Het Fochterloerveen is een gebied zoals Drenthe er zo’n 80 tot 100
jaar geleden uit moet hebben gezien. Een schitterende omgeving even-
als de staatsbossen rondom Gasselte waar de herfst in al zijn pracht
was te bewonderen. Er waren echter meer mensen die er zo over dach-
ten want het was druk in dit grote “stille” bos. Veel mensen waren  er
met dit fraaie weer er op uit getrokken om, net als wij, van het mooie
weer en van de natuur te genieten.

Door het staatsbos gingen we richting Stadskanaal richting Onstwedde.
Op een parkeerplaats bij Stadskanaal werd nog even gestopt voor een
laatste nicotineshot en er werd nog even over motoren gekletst. Na
deze nicotineshot werden voor de laatste keer de motoren gestart om
richting Blijham te gaan. Hier werd er afscheid genomen van de
medetoerrijders om thuis na te genieten van deze zeer geslaagde toer-
tocht.



Autorijschool
Edwin Hillenga

VEILIG DE WEG OP

Sleedoornweg 2
9674 JG

Winschoten

tel. 0597-412670
of 06-22493034

H. Feringa Autotechniek

Flessingsterrein 8
9665 BZ  Oude Pekela

Tel.: 0597-675346
06-22549045

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

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

 Kwaliteit voor scherpe prijzen
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- er leden zijn die geen verslag willen schrijven
- ieder lid hiervoor gevraagd wordt
- het toch niet de bedoeling is dat steeds dezelfde personen dit mogen

doen
- ons clubblad graag gelezen wordt
- dit niet alleen door leden is, maar ook door buitenstaanders gelezen wordt
- Harald, onze redacteur van de Pitstop VADER is geworden
- Harald en Gea een dochter hebben gekregen
- haar naam Mirjam is
- Robert en Harriët ook vader en moeder zijn geworden
- bij hun een dochter geboren is
- haar naam Jasmijn is
- Ingmar en Linda ouders zijn geworden
- bij hun een dochter is geboren
- haar naam Roos is
- Harriët van Jack zo meteen is uitgeteld
- Koos en Christien tijdelijk dakloos zijn
- Bert en Diane van de Hendybar in het nieuws waren
- hun kroegje beschreven werd in de krant
- er bestuursleden met vieze auto’s rijden
- heeeeeel Blijham hem nakijkt
- Lida de wisselbeker heeft verdedigd
- Lida dit gelukt is en opnieuw nummer 1 is geworden met de

activiteitentocht
- de grote stoere jongens met rare ogen keken
- Sipke opnieuw in de lappenmand zit
- hij nu met z’n duim omhoog zit i.p.v. been of voet
- Sipke dus de pechvogel van het jaar is
- er in Groningen een hond loopt met Hanno z’n helm op
- de pasvorm nadien veranderd was
- Hanno een nieuwe helm heeft gekocht
- onze jaarvergadering op 10 december is
- het bestuur graag veel clubleden ziet verschijnen
- het altijd erg gezellig is met een hapje en een drankje
- het bestuur, toercommissie en redactie team alle leden prettige feest-

dagen toewensen

Wist u dat?



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

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

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

Cursussen: Olie - acrylverf
Aquarelleren
Pastel
Tekenen (pen)

Zowel abstract als realistisch

Lijstenmakerij:
voor uw passe-partouts en inlijstwerk

Creatief - Educatief Centrum
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Deze zaterdag ging de Run voor de 26Deze zaterdag ging de Run voor de 26Deze zaterdag ging de Run voor de 26Deze zaterdag ging de Run voor de 26Deze zaterdag ging de Run voor de 26stestestesteste keer van keer van keer van keer van keer van
start. De Lutje Run mocht om 11.45 uur van startstart. De Lutje Run mocht om 11.45 uur van startstart. De Lutje Run mocht om 11.45 uur van startstart. De Lutje Run mocht om 11.45 uur van startstart. De Lutje Run mocht om 11.45 uur van start

gaan. Henk Folkringa en ik gingen samen vooropgaan. Henk Folkringa en ik gingen samen vooropgaan. Henk Folkringa en ik gingen samen vooropgaan. Henk Folkringa en ik gingen samen vooropgaan. Henk Folkringa en ik gingen samen voorop
rijden.ri jden.ri jden.ri jden.ri jden.

We moesten in totaal vier ronden afleggen, waarvan twee keer 1 km en
twee keer 2 km. Cristien Spa (onze zorgzame moeder) en onze vrijwil-
lige collega-motorrijders waren toen ook al aanwezig bij de legertent
achter de Klinker.

Om klokslag één uur stond ik al weer klaar voor de start van de 100 km
loop, want ik ging samen met André Kommies om en om voor de eerste
koploper v/d mannen rijden. Na de derde ronde ging Henk Folkringa
voor de eerste koploper v/d dames rijden, hij had er handen vol werk
aan, want hij was vaak de enige rijder. Om 13.30 uur ging de 10 x 10
km estafette van start en daar waren veel teams aanwezig.

Bé Nieboer en Roelf Hummel zorgen ervoor dat de scheidsrechters hun
rondjes konden rijden. Af en toe gingen Sipke Roukema en de wedstrijd-
leider de wedstrijd controleren. De jongens van Radio Winschoten wa-
ren ook dit jaar weer aanwezig samen met Willem Hensema en Henk
Goeren verzorgden zij het commentaar voor de radio.

Zorgzame moederZorgzame moederZorgzame moederZorgzame moederZorgzame moeder
Onze zorgzame moeder (Cristien) zorgde er niet alleen voor dat onze
organisatie klopte, maar ook dat wij voorzien werden van een natje en
een droogje, wat soms wel eens moeilijk was. Hopelijk zal het volgende
jaar misschien beter zijn.

Ook Luppo Teuben had het dit jaar weer goed voor elkaar, hij moest met
een lieve en knappe dame van de EHBO bij de verzorgingsposten langs,
maar de eerste ronde duurde wel wat lang, of niet Luppo?

RUN Begeleiding 29 sept.
door: Flip Kolthof





Ben Brader kwam ook nog even langs om niet alleen een leuke bak te
vertellen, maar hij zat ook bij de organisatie v/d Run en hij moest
samen met Fré Simons (Rabobank) de straatprijs vergeven. De straat-
prijs ging dit jaar naar het Ludensweg.

Rondje meerijdenRondje meerijdenRondje meerijdenRondje meerijdenRondje meerijden
Herman Frericks, Gert Ypma, Harm Kruize, Johan Bontsema, Johan
Bont, Flip v/d Zijl en Theo Visser waren ook nog aanwezig.
Deze heren hadden het ook druk met rondjes rijden, want ze moesten
er voor zorgen dat TV Noord haar verslag kon maken voor de TV, en
andere mensen van de pers. Ook kwamen er mensen die graag een
rondje mee wilden rijden.

Toen de eerste lopers van de mannen en vrouwen binnen waren ont-
stond er enige paniek bij de organisatie v/d de Run. Een vrouwelijke
deelneemster uit Duitsland werd vermist, namelijk nr. 207. Flip en Annie
v/d Zijl, gingen samen met Luppo en Herman Frericks op zoek naar
deze dame. Na lang beraad bij de organisatie stond deze dame niet op
de lijst van de deelnemers. Later bleek dat het nr. 702 moest zijn die al
lang binnen was.

Om ongeveer 23.30 uur waren namelijk onze zorgzame moeder, Luppo
Teuben, Flip v/d Zijl, Harm Kruize en ik zelf nog aanwezig bij de Run.
Maar het werd nu tijd dat we na een leuke, gezellige en vermoeiende
dag maar eens op huis moesten afgaan. We wensten elkaar welterusten
en morgen weer gezond op.

P.S.: als ik iets vergeten heb, sorry mensen! Leuk hé.

SPOORBIELZENHANDEL

H. KRUIZE

TEL. 0597 562039

Hoofdweg 217, 9697 NH BlijhamEerste kwaliteit eiken bielzen



Fischer
Houtbouw

Wedde

Voor uw:

* Vergaderingen
* Recepties
* Partijen
* Diners
* Koffietafels
* Koud buffet

* Consumpties,
lunches, diners
voor redelijke
prijzen

* Ruime parkeer-
gelegenheid



Onze kledingshop heeft een grote collectie motorkleding en helmen, u vindt er
 merken als: Shoei, Arai, Uvex, Damen, Lookwell, Clover, Spike, IXS en vele anderen.

Tevens beschikken wij over verschillende motoren, bestemd voor de verhuur.

Noordveenkanaal z.z. 12, Nieuw Weerdinge, telefoon 0591-52 12 79

Het adres voor al uw benodigdheden op motorgebied!



Morigerweg 22 - 9697 SN  Blijham
Telefoon 0597 - 561433

Voor al uw:

♦♦♦♦♦ NIEUWBOUW - VERBOUW

♦♦♦♦♦ ONDERHOUD - RENOVATIE

♦♦♦♦♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
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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. Duo-
passagiers 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 penning-
meester 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 arti-
kelen. Jaap Middel geeft korting op kleding (uitgezonderd BMW en
Daijnese kleding) en accessoires.

Mededelingen

Te koop: Honda Shadow 700 cc, bouwjaar 1986, kleur bordeaux rood.
Nieuwe banden, nieuwe stander, nieuwe accu, lederen tassen. In zeer
goede staat en heeft al een grote beurt gehad.

Ronald de Jong, tel. 0596-682674.

Sputtertjes



Voor uw complete
woninginrichting!

De koffie staat voor
u klaar!

700 m2

• 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!

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 6.30 - 21.00 uur
Zaterdag 7.30 - 21.00 uur
Zondag 9.00 - 21.00 uur

Tankstation Zuiderveen
Energie om door te gaanTAMOIL

24-UURS SERVICE TANKSTATION

- Verkoop van lotto en telefoonkaarten
- Tanken op rekening via Tamoil pas

(bedrijven)

- Doe-het-zelf wasinstallatie
- Uitgebreide shop
- Aanhangerverhuur

 Zuiderveen 50 * Winschoten * tel. 0597 - 425246

Daarna kunt u

gebruik maken

van onze

buitenterminal
Spaar voor leuke cadeaus met ons Pingcard spaarsysteem.
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Op 20 juli zijn we vertrokken om onze vakantie ditOp 20 juli zijn we vertrokken om onze vakantie ditOp 20 juli zijn we vertrokken om onze vakantie ditOp 20 juli zijn we vertrokken om onze vakantie ditOp 20 juli zijn we vertrokken om onze vakantie dit
jaar door tjaar door tjaar door tjaar door tjaar door te brengen in Te brengen in Te brengen in Te brengen in Te brengen in Tsjechië. Tsjechië. Tsjechië. Tsjechië. Tsjechië. Tsjechië behoorsjechië behoorsjechië behoorsjechië behoorsjechië behoordedededede
voor de val van de Berlijnse muur tot het Warschauvoor de val van de Berlijnse muur tot het Warschauvoor de val van de Berlijnse muur tot het Warschauvoor de val van de Berlijnse muur tot het Warschauvoor de val van de Berlijnse muur tot het Warschau

Pact en had weinig contact met het westen.Pact en had weinig contact met het westen.Pact en had weinig contact met het westen.Pact en had weinig contact met het westen.Pact en had weinig contact met het westen.

Het was toen dan ook niet mogelijk zomaar je vakantie door te brengen
in Tjechie zonder over de nodige papieren te beschikken. Die moesten
vooraf worden aangevraagd bij de Tsjechische ambassade. Iets wat
niet zo gemakkelijk ging. Gelukkig is dit nu veranderd en men kan, met
een geldig paspoort, rustig door Tsjechië reizen zonder lastig gevallen
te worden door mensen die je constant te lopen te controleren.

We zijn vertrokken met als einddoel Jesenik, dit ligt in het noordoosten
van Tsjechië op zo’n 40 km vanaf de Poolse grens. Dat is op zo’n 1200
km vanaf Oude Pekela en wij hadden niet de intentie om dit in één dag
te doen. Het is natuurlijk wel mogelijk, maar we hadden immers vakan-
tie en dan speelt tijd een minder belangrijke rol. De vakantie begint al
bij het oppakken van de motor.

KinderkampKinderkampKinderkampKinderkampKinderkamp
De eerste dag zijn we gereden tot Leipzig, in het voormalig Oost-Duits-
land. Hier hebben we overnacht in een zgn. “Zimmer Frei”. Dat was in
een voormalig kindervakantie kamp. Deze is nu, door de huidige eige-
naar, omgebouwd tot een zeer rustig gelegen verblijf langs een bos. Na
een prijs afgesproken te hebben konden we onze spullen van de motor
halen. Na een verkwikkende douche hebben we wat gegeten in de
zeer goede kantine. Niet duur en goed verzorgd door een vriendelijke
uitbater.

De volgende dag zijn we op tijd vertrokken om aan de laatste etappe
door Duitsland en Tsjechië te beginnen. We zijn richting Dresden ge-
gaan, omdat deze weg het snelste is. Dat bleek qua tijd niet zo te zijn,
want in Dresden was het zeer druk. We hebben dan ook een goed uur

Reisverslag Tsjechië
door Chris Timmer
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in de file gestaan. Na Dresden is het vrij rustig en het gebied begint dan
ook mooier te worden: heuvelachtig met mooie vergezichten.
Richting de grens, over rustige stuurweggetjes, pakten we nog even een
kop koffie. Na de route nog even bekeken te hebben gingen we verder.
Bij de grens aangekomen stelde de controle weinig voor. Alleen het
nodige, paspoort en papieren van de motor, verder niets. Bij de grens
hebben we nog wat geld gewisseld, Tsjechische kronen.

Tot voorbij Praag rijd je over een zeer goede vierbaans weg zonder
kuilen en gaten. Na Praag rijd je grotendeels door dorpen. Dit drukt de
snelheid behoorlijk. Tegen negen uur kwamen we aan bij het pension in
Jesenik.

De volgende dag (zondag) hebben we de omgeving verkend tot aan de
Poolse grens. Daar hebben we enkele bezienswaardigheden bezocht,
zoals oude prachtige kerken en gebouwen. De omgeving is zeer mooi
met prachtige stuurweggetjes, geen afstand van honderd meter is recht.
De omgeving is bergachtig met als hoogste punt waar wij waren: 1800
meter. Prachtige vergezichten met rustieke dorpjes.

De mensen in Tsjechië zijn aardig met erg veel interesse in de westerse
wereld, hoe wij leven e.d. De mensen hebben het er niet zo goed als wij.
Wanneer je verder richting Slowakije komt is de “armoede” het grootst.
Er is een groot verschil tussen oost en west Tsjechië.

De zwarte stadDe zwarte stadDe zwarte stadDe zwarte stadDe zwarte stad
Maandag zijn we naar Ostrawa geweest. Deze stad had onder de Rus-
sische bezetting de naam “De Zwarte Stad”. Het is echter nog steeds
een trieste zwarte stad. Je bent er dan ook gauw uitgekeken. Daarna
hebben Opava bekeken, een mooie stad met een moderne winkelcen-
trum. Daar kun je alles kopen wat hier in Nederland ook te koop is,
maar dan ongeveer de helft goedkoper. Verder mooie gebouwen en
kerken, die echter niet open zijn. Alleen door een hek te bezichtigen.
Erg jammer, want deze kerken zij echt prachtig ingericht.

De volgende dag (dinsdag) hebben we het nationaal monument en
museum van Tsjechië bezocht. Deze is opgericht onder de Russische
bezetting. Dat is dan ook duidelijk te zien: groot en pompeus. Binnen,
in het nationaal monument, is een museum dat herinnert aan de oor-



Echte
boerenleverworst - metworst

brunswijckersnijworst
boterhamworst

hausmacherleverworst

fijne specialiteiten

van uw
ambachtelijke slager

Edwin Wiebrands

Hoofdweg 285, Bellingwolde, tel. 0597 - 531452
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logstijd in Tsjechië, dat onder de Russen en Engelsen tegen de Duitsers
heeft gevochten. Een indrukwekkend museum, waar veel is te zien. De
gids sprak alleen Tsjechisch en enkele woorden Duits wat de communi-
catie niet ten goede kwam.

Na het bezoek aan dit museum hebben we rondgetoerd in de omge-
ving richting Jesenik. Onderweg aten we in een restaurant. In Tsjechië
kun je voor weinig geld een goede maaltijd kopen. Terug naar het pen-
sion begon het te regen en kwamen we net op tijd aan.

Woensdag regende het de gehele dag, dus hier valt weinig over te mel-
den. ‘s Avonds hebben we met de manager van het pension gesproken
en de vooruitzichten waren niet rooskleurig.

Donderdag leek het weer eerst goed. Dus hebben we vol goede moed
de motor opgepakt om naar het midden van Tsjechië te gaan om hier
enkele bezienswaardigheden te bekijken. Eenmaal startklaar begon
het te onweren, je wilt het niet geloven. Dit was voor ons het sein te
vertrekken en onze heil elders in Tsjechië te zoeken. Volgens de berich-
ten was het westen van Tsjechië beter. Dus daar heen. Toen we daar ‘s
avonds aankwamen bleek het juist te zijn; zo’n 34 graden was de
temperatuur. We zaten nu tussen Praag en Karlovy Vary in een “Zimmer
Frei”. Deze zijn, naar wat wij er van hebben ervaren, goed en goedkoop.
Met alle faciliteiten die je nodig hebt.

Geneeskrachtige bronnenGeneeskrachtige bronnenGeneeskrachtige bronnenGeneeskrachtige bronnenGeneeskrachtige bronnen
De volgende dag (donderdag) hebben we wat getoerd door de prach-
tige omgeving en de stad Karlovy Vary bezocht. Deze stad staat bekend
om zijn natuurlijke geneeskrachtige bronnen die in de Middeleeuwen
al bekend waren bij de welgestelden. Een prachtige stad, met veel
bezienswaardigheden, die zeker een bezoek waard is.

Vrijdag hebben we het zuidelijke gedeelte van de omgeving van Karlovy
Vary bezocht. Dit is een natuurgebied waar je weinig mensen ziet. On-
derweg wilden we in een dorpje een kop koffie pakken, maar de uitbater
was tegen elf uur ‘s morgens al behoorlijk dronken. En daarom ook niet
in staat om ons een kop koffie te serveren. Dus gingen we verder naar
het volgende restaurant. Daar was de uitbater wel nuchter en op het
terras hebben we dan ook heerlijk genoten van een kop koffie. Even



Twee topmerken onder één dak

Menu’s - BroodjesMenu’s - BroodjesMenu’s - BroodjesMenu’s - BroodjesMenu’s - Broodjes
SnacSnacSnacSnacSnacks - Fks - Fks - Fks - Fks - Fritesritesritesritesrites

Rhederweg 8 - Bellingwolde - tel/fax 0597-531365Rhederweg 8 - Bellingwolde - tel/fax 0597-531365Rhederweg 8 - Bellingwolde - tel/fax 0597-531365Rhederweg 8 - Bellingwolde - tel/fax 0597-531365Rhederweg 8 - Bellingwolde - tel/fax 0597-531365

Openingstijden: woensdag t/m zaterdag 11.30 tot 20.00 uur
zondag 16.00 tot 20.00 uur
maandag en dinsdag gesloten

vanaf

MENU’SMENU’SMENU’SMENU’SMENU’S

Alle gerechten kunt u afhalen!

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



onder Kalovy Vary ligt het middeleeuws dorp Loket. Dit is een prachtig
dorp met veel bezienswaardigheden en dit dorp hebben we dan ook
me een bezoek “vereerd”. Je kunt hier rustig slenteren en een terrasje
pikken. Het weer was zeer goed en het was warm, dus wat wil een
mens nog meer.

Zaterdag wilden we richting huis, maar eerst wilden we een concentra-
tiekamp uit de Tweede Wereldoorlog bezichtigen. Dit kamp ligt in de
buurt van Weimar, in midden Duitsland. Na op tijd uit Tsjechië te zijn
vertrokken, kwamen we tegen de middag aan in Weimar. Even buiten
Weimar ligt Buchenwald, een kamp waar tijdens de Tweede Wereld-
oorlog meer dan 60.000 mensen zijn vermoord. Dit bezoek heeft een
grote indruk op ons gemaakt.

Moe, maar onder de indrukMoe, maar onder de indrukMoe, maar onder de indrukMoe, maar onder de indrukMoe, maar onder de indruk
‘s Nachts hebben we in een nabijgelegen “Zimmer Frei” geslapen. Zon-
dag zijn we op tijd vertrokken richting Oude Pekela. Hier kwamen we ‘s
avonds moe, maar onder de indruk van de vele bezienswaardigheden
van de  afgelopen week en het rijden van 3450 kilometer, tegen zes
uur aan.

Mochten jullie meer willen weten over de reis door Tsjechië, dan kun je
gerust contact met me opnemen. Tsjechië: zeker een keer doen, en
dan op de motor.

Nu heb ik nog een vraag: is er wel eens iemand met de motor naar de
Dolomieten geweest? Zo ja, kun je mij hier meer over vertellen?



Transportbaan 20
9672 BK  Winschoten
tel: 0597-432552

AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
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Ken uw land

Vul onderstaande zinnen aan met een Nederlandse, aardrijkskundige
naam, zodat er een goede zin ontstaat.

Voorbeeld:  Er zijn vele wegen die naar Rome … . (Leiden)

1. Het is gezellig om met nonnen te schaken, maar het is spannen-
der wanneer ik met …

2. De burgemeester zou een boom planten, maar hij liet het gat door
zijn …

3. Er is een varken in het water gevallen, ik denk dat de boer nu naar
zijn …

4. Ze hadden Els niet uitgenodigd, maar dacht je dat dat …
5. Toen de klei op was, konden ze gelukkig nog een tijdje met …
6. De koekoek vroeg zich af: waar zal ik mijn …
7. Als ik bij hem niet slaag, dan kan ik nog altijd bij …
8. Een klein beetje hout voor zoveel geld? Ik denk dat ik voor dat geld

een heel …
9. De meeste herten lagen te rusten in het hoge gras, ik zag slechts

een …
10. Monniken bidden, ridders vechten. Ik zit dan ook liever in een

monnikenkapel dan in een …
11. Ze hoeft maar even in de zon te liggen of …
12. Ik houd meer van zomers; vandaar ik voor …
13. We varen bijna weg; ik kom te laat als ik nu niet naar mijn …
14. Je hebt een mooie kei gevonden, maar waar wil je die …
15. Sinds mijn fiets gestolen is …
16. Salaris? In principe praat ik nooit …
17. In die modezaak verkopen ze hoeden en …
18. Je komt niet veel van hem te weten, want hij laat zich niet …
19. Als je chroom poetst, dan gaat het zo mooi …
20. Bij het rozen plukken prikte hij zich aan een …
21. Leuk dat u komt , ik zal snel even koffie …

De Pitstop eindejaarspuzzel
win een bioscoopbon!



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

J.T. KOLTHOF DIAMANTBOREN

Piet Heinlaan 13
9675 AV  Winschoten

Telefoon 0597 432 044
Fax 0597 432 048
Mobiel 06-22393171

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



22. Toen de peuter kon kruipen stond er in de kamer geen …
23. De aardappels smaken niet, omdat ik met een tekort aan …
24. Hij is sterk, kom hem dus niet …
25. Ik bedankte de veerman, nadat hij me veilig over de …

De oplossing kun je tot en met de nieuwjaarsborrel in januari 2002
opsturen naar de redactie: t.a.v. Harald Rotgers, Pekelderstraat 3, 9671
AS Winschoten. Of een e-mail naar HRotgers@castel.nl.

De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het nieuwjaarsborrel. Ver-
geet niet je naam te vermelden. En de prijs? Die is zeker de moeite
waard!

Heel veel succes!



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

Metselbedrijf
KOOLHOF B.V. Blijham

Voor al uw
METSELWERKEN

P. KUIPER
ERKENDE WAPENHANDEL
erk.nr. 292

INKOOP - VERKOOP - REPARATIE - IMPORT - EXPORT

Hoofdweg 44
9697 NK  Blijham
Tel. (0597) 561324
Fax (0597) 561956
Autotel. 06 - 53847019

Voor al uw luchtbuksen, luchtdrukpistolen, kogels, richtkijkers,
verrekijkers en onderhoudsmiddelen. Alles voor de schietsport!

Tevens reparatie aan alle merken luchtbuksen en luchtdrukpistolen
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Dit interview heb ik gehouden met Jan Mulder uitDit interview heb ik gehouden met Jan Mulder uitDit interview heb ik gehouden met Jan Mulder uitDit interview heb ik gehouden met Jan Mulder uitDit interview heb ik gehouden met Jan Mulder uit
Wildervank. Jan is nu zo’n half jaar lid vanWildervank. Jan is nu zo’n half jaar lid vanWildervank. Jan is nu zo’n half jaar lid vanWildervank. Jan is nu zo’n half jaar lid vanWildervank. Jan is nu zo’n half jaar lid van

Mc Mios’93 en heeft vijf jaar zijn motorrijbewijs. HijMc Mios’93 en heeft vijf jaar zijn motorrijbewijs. HijMc Mios’93 en heeft vijf jaar zijn motorrijbewijs. HijMc Mios’93 en heeft vijf jaar zijn motorrijbewijs. HijMc Mios’93 en heeft vijf jaar zijn motorrijbewijs. Hij
vertelde over hoe zijn motorhobby begon.vertelde over hoe zijn motorhobby begon.vertelde over hoe zijn motorhobby begon.vertelde over hoe zijn motorhobby begon.vertelde over hoe zijn motorhobby begon.

Samen met een buurjongen waren we al heel jong aan het sleutelen
aan oude Solexen, oude Berinies en brommers. We waren zo’n zes tot
zeven jaar oud. Prachtig dat sleutelen. Toen ik de leeftijd had van zo’n
zestien jaar kwam het sleutelen aan brommers, het opvoeren dus. En
dan racen op de TT baan, want daar woonde ik. Onder de rook van de TT
baan. Mijn ouders wonen daar nu nog. Als ze daar in die tijd aan het
racen waren dan konden wij dat op het land horen. Dat was de tijd van
de MV Augusta, een lust om te horen. Je wist dan precies waar Augustini
was op de baan. Een prachtig geluid.

Gebakken eieren en bierGebakken eieren en bierGebakken eieren en bierGebakken eieren en bierGebakken eieren en bier
Mijn vader had land aan de TT baan en dat was dan in deze periode
geld waard. Iedereen die daar land had kreeg dan voor het beschikbaar
stellen van zijn land, vrijkaarten voor de TT dagen. Prachtig mooi na-
tuurlijk, we namen vriendjes mee naar de baan. Zodra ik binnen was
gaf ik de kaart door het gaas aan mijn vriendje, prachtig. Ons weiland
diende dan als camping. Leuk was dat, dan ging ik samen met mijn
twee zussen van alles verkopen zoals soep, gebakken eieren en bier
natuurlijk. Dat was een mooi zakcentje voor ons.

Dus motoren hebben eigenlijk altijd als een rode draad door ons leven
gelopen. Op mijn zestiende heb ik een ongeval gehad met het racen.
Ja, en dan ben een jaar of achttien, negentien voordat je de benen
weer wat recht onder je staan na de revalidatie en dan koop je samen
met een kennis een crosser. Dat was ook wel leuk werk. Een Maico
250 met een Jim Greeves frame: een aluminium frame, heel licht dus.
Dat hebben we een paar jaar gedaan.

Mijn motor en ik
door: Marijke v/d Laan



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

Hoofdweg 249 - Bellingwolde
tel. 0597-532828 - fax 0597-532933

Chinees Specialiteiten Restaurant

“Kan Le”

ook voor afhaalmenu’s
dagelijks geopend van 11.30 - 22.00 uur

‘s maandags gesloten

Hoofdweg 81 - 9679 NC Blijham
Tel.: 0597 - 56 10 19
Fax: 0597 - 56 10 75
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Dan koop ik op mijn 28e de oude Matchless: 1 pitter 350 cc, type 3
GLS, een Engels motor uit 1953. Deze motor kocht ik van een boertje in
Friesland op het moment dat de jeugd hem met een flex wilde bewer-
ken om dan vervolgens te kunnen crossen. Daar heb dan een poosje
op gereden tot ik een keer bijna een ongeluk kreeg. Toen heb ik hem
helemaal uit elkaar gehaald en in dozen opgeborgen. Dat heeft zo’n
jaar of twintig in dozen gestaan. Allemaal in onderdelen natuurlijk. Bij
elke verhuizing ging alles keurig mee naar het volgende adres.
In 1995 heb ik het weer voor de dag gehaald en ben ik begonnen met
lessen. De motor, het frame en de onderdelen heb ik tot en met de
bouten en moeren uit elkaar gehaald. Dit heb ik toen allemaal ge-
straald en zo weer beetje bij beetje in elkaar gezet. Toen hij klaar was,
ongeveer zeven maand later, had ik mijn rijbewijs en kon ik rijden.

Deze motor is ook echt niet te koop. Op deze motor ben ik naar Wales
geweest samen met een vriend. Hij had een Yamaha en dan reden we
elke dag ongeveer 300 km en dan was hij kapot en dan had ik nog
geen centje pijn. En dan op zo’n ding met amper vering en hard zitten.
In Engeland kreeg ik wat mankementen met de dynamo, maar in geen
enkele plaats konden ze mij helpen. In Hardenberg hebben ze twee
keer per jaar een motormarkt waar je dat gegarandeerd kunt krijgen.



LID
VEBIDAK

Koerts
Dakwerken bv

Wij geven water geen kans...

Fax: 0597-613653 • www.koertsdakwerken.nl
DAAROM... 0597-612243

Gratis

DakinspectieGratis

Dakinspectie

UBBENS BOUWSTOFFEN

Lid van de Vereni-
ging van Handelaren
in Bouwmaterialen in
Nederland

v.h. Sluiter

Hout- en Bouwmaterialenhandel
Winschoten, J.D. v/d Veenstraat 14, tel. 0597-531351 (fax. 0597-531323)
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Mechanisch hartMechanisch hartMechanisch hartMechanisch hartMechanisch hart
Matchless is eigenlijk het mechanische hart van mij. Ik heb zelfs de
helm van de eerste eigenaar die deze motor had. Ik ben een keer naar
hem toegegaan in Friesland. Hij is nu zo’n achtenzeventig jaar en woont
nog steeds in Wommels. Ik had hem beloofd dat als de motor weer
klaar was, dat ik dan een keertje langs zou komen. Dat heb ik toen
gedaan. De man vond dat prachtig en toen ik naar huis wou zei hij
tegen mij: “Je moet even wachten” en kwam aan met de oude helm.
Een leren kaki-kleurige helm. Een ‘doppie-model’.

TTTTTopsnelheid vopsnelheid vopsnelheid vopsnelheid vopsnelheid van tachtigan tachtigan tachtigan tachtigan tachtig
Dit jaar heb ik ook de toeterrit gereden in Veendam. Daar doen dan
allemaal oude motoren mee. Een prachtig gezicht is dat. De topsnel-
heid is tachtig kilometer per uur.

Ook heb ik nog een BMW K 100 RS. Je snapt natuurlijk wel dat als je op
de BMW zit, je niet zomaar over stapt op de Matchless. Dan moet je
werken, het schakelt ook anders. De een schakelt links en de andere
rechts. Daar moet je echt wel om denken bij het rijden.
De BMW is ook een fijne motor. Daarmee ben ik ook op vakantie ge-
weest. Je kunt alles kwijt in de koffers en achterop. Lekker naar
Sauerland, de Rijn, de Moezel, Keulen en zo weer richting huis.

Guzzi Le MansGuzzi Le MansGuzzi Le MansGuzzi Le MansGuzzi Le Mans
Ook heb ik nog een Moto Guzzi le mans lll 850 cc. Dat vind ik het
mooiste model van Guzzi, een klassieker. Als men over Guzzi praat dan
denkt men direct aan de Guzzi, Le Mans lll.

Een Moto Guzzi heb ik altijd al willen hebben en dan komt de TT baan
weer tevoorschijn. Toen, jaren geleden, kwam er een keurige man bij
mijn vader en die vroeg of zijn motor wel bij ons in de schuur kon staan.
Dat was wat veiliger natuurlijk dan buiten te laten staan. En toen stond
de motor bij ons in de schuur, de zon scheen erop, een plaatje gewoon!
Ik dacht toen: “Zo’n ding wil ik later ook.”. En nu heb ik er dan een. Deze
motor komt uit Enschede. De eigenaar van de motor had deze zo’n jaar
of acht en wilde nu een BMW, waar hij met zijn vrouw op kon rijden.
Op deze motor heb ik nu bijna de hele zomer gereden. Een lekkere
motor. Een hele andere motor dan de anderen die ik heb. Ik vind dat als
je op een Guzzi zit, dan zit je echt op een motor.
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Theorieavond

Evenals dit jaar hopen we bij voldoende deelname ook in 2002 weer
een theorieavond voor onze leden te organiseren. Net als andere jaren
wordt deze avond verzorgt door Herman Frericks. Deze avond wordt
gehouden op 20 februari in het leslokaal van Rijschool Herman Freriks,
Aa-stroom 20a in Oude Pekela. De aanvang is om 19.30 uur. Opgave
vanaf heden bij Be Nieboer, telefoon: 614904. Er kunnen maximaal
20 personen aan deze avond meedoen, dus vol = vol.

WinteracWinteracWinteracWinteracWinteractiviteiten in 2002tiviteiten in 2002tiviteiten in 2002tiviteiten in 2002tiviteiten in 2002
12 januari Nieuwjaarsvisite in de Hendybar.

Zaklantaarn meenemen.
20 februari Theorieavond bij Herman Frericks
9 maart Feestavond in De Meet in Bellingwolde.

Nadere bijzonderheden hoort u nog.

TTTTToeroeroeroeroertttttochtochtochtochtochten in 2002en in 2002en in 2002en in 2002en in 2002
28 april Open 200 km 9.00 tot 12.00 uur
19 mei Leden 200 km Vanaf 9.30 uur

koffie bij v/d Valk Assen, start toertocht 10.00 uur
7-9 juni Kampeerweekend
6 juli Avondtocht 120 km 18.00 uur

Barbecueavond 22.00 uur
25 augustus Open 200 km Duitsland, 9.00 tot 12.00 uur

Pas en groene kaart meenemen
22 september Activiteiten 140 km 9.15 uur
13 oktober Leden 150 km 9.45 uur

Alle toertochten starten bij de Hendybar, tenzij anders vermeld

Agenda 2002
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Wilt u, (vrienden of kennissen met een motor zijnWilt u, (vrienden of kennissen met een motor zijnWilt u, (vrienden of kennissen met een motor zijnWilt u, (vrienden of kennissen met een motor zijnWilt u, (vrienden of kennissen met een motor zijn
ook welkom) lid worden van een motorclub? Aarzelook welkom) lid worden van een motorclub? Aarzelook welkom) lid worden van een motorclub? Aarzelook welkom) lid worden van een motorclub? Aarzelook welkom) lid worden van een motorclub? Aarzel
dan niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.dan niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.dan niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.dan niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.dan 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 toer-
tochten en in de wintermaanden gezellige avonden.
De contributie bedraagt ƒ 50,00 per jaar voor de bestuurder en ƒ 25,00 per
jaar voor de duopassagier.
Heeft u belangstelling, dan kunt u onderstaande  strookje inleveren of
opsturen naar:

Christien Spa Bé Nieboer
Oosterstraat 43 Lubbermanswijk 40
9697 PE Blijham 9665 NG Oude-Pekela
tel.: 0597-561212 tel.: 0597-614904

e-mail: bnbj@wish.net

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht van onze club.

Natuurlijk word ik lid van MC Mios ‘93!

Naam : Roepnaam:
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Telefoonnr :
Geb. datum :
Geslacht : M / V
Rijbew. A : Ja / Nee

Datum : Handtekening:

Lid worden?
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