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Voorw
oord

Inhoud
Voor jullie neus ligt de eerste Pitstop van 2002. Wij van de club
hebben het eerste evenement alweer achter de rug, namelijk de
nieuwjaarsreceptie. Na een zeer vermoeiende speurtocht vielen de
aanwezige leden aan op de door Diana en Bert, van de Hendybar,
eigengemaakte snert en soep.
Kortom een zeer geslaagde avond, want naar wat ik heb begrepen
is het nog zeer laat geworden. Het was bijna alweer licht toen de
laatsten vertrokken.

Ik hoop dat de opkomst voor het komende jaar weer net zo groot is
als in 2001. Hoewel we geen invloed hebben op het weer, gaan we
ervan uit dat tijdens de toertochten het zonnetje schijnt en zonder
ongelukken weer de thuisreis kunnen aanvaarden.

Ik wens jullie alvast met deze eerste uitgave veel leesplezier en graag
tot ziens bij de éérstvolgende toertocht van 28 April a.s.!

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

SecreSecreSecreSecreSecretaris/ledenadministaris/ledenadministaris/ledenadministaris/ledenadministaris/ledenadministratietratietratietratietratie
Christien Spa Oosterstraat 43, 9697 PE Blijham, 0597 - 561212

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

Rek.nr.: 306643014 Rabobank, MC Mios ’93 te Blijham
Algemeen besAlgemeen besAlgemeen besAlgemeen besAlgemeen bestuurtuurtuurtuurtuur

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

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
Luppo Teuben Middenweg 2, 9698 AN Wedde, 0597 - 562628

RRRRRedaktie Pitsedaktie Pitsedaktie Pitsedaktie Pitsedaktie Pitstttttopopopopop
Marijke v/d Laan Rhederweg 154, 9695 CJ Bellingwolde, 0597 - 532627

Gea Hoogakker Hoofdweg 225, 9697 NH Blijham
Marga Duit Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597 - 615607

Tinus Scholtens Kamerijklaan 12, 9501 RR Stadskanaal, 0599-616036
RRRRRedaktie-adres vedaktie-adres vedaktie-adres vedaktie-adres vedaktie-adres voor o.a. koor o.a. koor o.a. koor o.a. koor o.a. kopijopijopijopijopij

Harald Rotgers Pekelderstraat 3, 9673 BJ  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.

LidmaatscLidmaatscLidmaatscLidmaatscLidmaatschap MC Mios'93hap MC Mios'93hap MC Mios'93hap MC Mios'93hap 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...



JR Tuning Motorsport
Alles voor uw toer- en sportmotor
Ook voor kleine en grote onderhoudsbeurten



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
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Toerkalender andere clubs

111114 April4 April4 April4 April4 April
MC Martinistadtoertocht, 200 km., Ubbena, 050-5420555

222221 April1 April1 April1 April1 April
10e Kennismakingstoertocht, 100 km., Zeyen, 0597-416543

28 April28 April28 April28 April28 April
31e Pompebledtoertocht, 180 km., Leeuwarden, 0511-461567

28 April28 April28 April28 April28 April
9e Voorjaarstoertocht, 200 km., Blijham, 0597-561212

30 April30 April30 April30 April30 April
Voorjaarsrit, 250 km., Ruinen, 0522-472519

05 Mei05 Mei05 Mei05 Mei05 Mei
5e Bonifatiustoertocht, 200 km., Dokkum, 0511-432432

05 Mei05 Mei05 Mei05 Mei05 Mei
27e Drenthetoertocht, 200 km., Hoogeveen, 0592-459007

09 Mei09 Mei09 Mei09 Mei09 Mei
Brinkentocht, 200 km., Havelte, 0522-472243

12 Mei12 Mei12 Mei12 Mei12 Mei
10e Dauwtrapperstocht, 100 km., Dwingeloo, 0521-597367

12 Mei12 Mei12 Mei12 Mei12 Mei
Voorjaarstocht, 200 km., Niekerk, 0594-507950

111118 Mei8 Mei8 Mei8 Mei8 Mei
2e Motoporttoertocht , 125 km., Leek, 0511-453979

1111188888     MeiMeiMeiMeiMei
5e Pinkstertoertocht, 200 km., Westerbork, 0593-562727

111118 Mei8 Mei8 Mei8 Mei8 Mei
67e Elfstedentocht, 240 km., Leeuwarden, 0511-476858 (alleen met
voorinschrijving)

25 Mei25 Mei25 Mei25 Mei25 Mei
28e Bergumer Nachtrit, 150 km., Bergum, 0511-431992

02 Juni02 Juni02 Juni02 Juni02 Juni
15e Bartje toertocht, 200 km., Zeyen, 0597-416543

09 Juni09 Juni09 Juni09 Juni09 Juni
Noord-Groningen/Duitslandtocht, Siddeburen, 050-4042685



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!

TTC Indoor, Ambachtstraat 4, 9502 ER  Stadskanaal, tel. 06-51599677
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08 Juni08 Juni08 Juni08 Juni08 Juni
11e Drie Provinciëntoertocht, 150/200km., Burum, 0511-453979

09 Juni09 Juni09 Juni09 Juni09 Juni
7e Best Mooiweerrit, 200 km., Marum, 058-2572636

09 Juni09 Juni09 Juni09 Juni09 Juni
10e Munninghoftoer, 150/200 km., Norg, 0516-431948

30 Juni30 Juni30 Juni30 Juni30 Juni
Siepeltoertocht, 150/175/200/225 km., Dwingeloo, 0521-592530

06 Juli06 Juli06 Juli06 Juli06 Juli
8e Drentse Zaterdagavondrit, 80 km., Westerbork, 0593-562727

06 Juli06 Juli06 Juli06 Juli06 Juli
4e Midzomeravondrit, 100 km., Burum, 0511-453979

06 Juli06 Juli06 Juli06 Juli06 Juli
3e Motortoertocht De Nar, 150 km., Onstwedde, 0599-332714

111114 Juli4 Juli4 Juli4 Juli4 Juli
Havelter Zomerrit, 200 km., Havelte, 0522-472243

Een compleet overzicht vindt u op het internet: www.mcmios93.nl

Baansport kalender

30 april30 april30 april30 april30 april
Stadskanaal: ONK Speedway

9 mei9 mei9 mei9 mei9 mei
Joure: ONK Grasbaan Zijspannen

12 mei12 mei12 mei12 mei12 mei
Blijham: ONK Master of Speedway

20 mei20 mei20 mei20 mei20 mei
Stadskanaal: ONK Grasbaan Arai Specials en ONK Zijspannen

1 juni1 juni1 juni1 juni1 juni
Gorredijk: ONK Grasbaan en Int. Specials

8 juni8 juni8 juni8 juni8 juni
Loppersum: Unive Zijspan Supercup, ONK Grasbaan Arai Specials

111115 juni5 juni5 juni5 juni5 juni
Aduard: ONK Grasbaan Zijspannen en Int. Specials



Autoschadebedrijf

BONNIE BISSCHOP

Hoofdweg 62a
9695 AL  Bellingwolde
Tel.: 0597-532662
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22 juni22 juni22 juni22 juni22 juni
Opende: Int. Grasbaan Specials

7 juli7 juli7 juli7 juli7 juli
Noordwolde: EK SF Grasbaan Specials

111113 juli3 juli3 juli3 juli3 juli
Veenoord: ONK De Snelzoeker Speedway

Een compleet overzicht vindt u op het internet: www.mcmios93.nl

Motorcross kalender

111114 april4 april4 april4 april4 april
Emmer Compascuum: Jeugd/Junior groep A + Suzuki Cup 125

28 april28 april28 april28 april28 april
Veendam: Nat. Motorcross 125 Nat., 250/500 Nat.,4-takt Nat.

30 april30 april30 april30 april30 april
Marum: Nat. Motorcross 125 Nat., 250/500 Nat., 4-takt Nat., Zij-
span, KNMV-MON

26 mei26 mei26 mei26 mei26 mei
Makkinga: Nat. Motorcross 250/500 Nat., 4-takt Nat., Zijspan Nat.,
+Juniorklasse

26 mei26 mei26 mei26 mei26 mei
Marum: Jeugd/Juniorcross groep A

2 juni2 juni2 juni2 juni2 juni
Emmer Compascuum : Nat. Motorcross 125 Nat., 250/500 Nat., 4-
takt Nat., Zijspan Nat.

9 juni9 juni9 juni9 juni9 juni
Joure:(EU) Nat. Motorcross 125 Nat., 250/500 Nat., 4-takt Nat.,
Suzuki Cup 125

9 juni9 juni9 juni9 juni9 juni
Veendam: Jeugd/Juniorcross groep A

7 juli7 juli7 juli7 juli7 juli
Joure: Jeugd/Juniorcross groep A+ Suzuki Cup 125
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8 sept8 sept8 sept8 sept8 septemberemberemberemberember
Veendam: Finale(3) Jeugd/Juniorcross (alle klassen behalve 250/
500 cc junioren)

29 sept29 sept29 sept29 sept29 septemberemberemberemberember
Makkinga: Finale(6) Jeugd/Juniorcross (alle klassen behalve 65 cc)

KNMV DISKNMV DISKNMV DISKNMV DISKNMV DISTRICTSKALENDER MOTRICTSKALENDER MOTRICTSKALENDER MOTRICTSKALENDER MOTRICTSKALENDER MOTTTTTORORORORORCRCRCRCRCROSS 2002OSS 2002OSS 2002OSS 2002OSS 2002

District Noord
25 mei: Vledderveen
23 juni: Makkinga
30 juni: Veendam
25 augustus: Delfzijl
1 september: Marum
15 september: Joure

Toerkalender MC Mios ‘93

28 April28 April28 April28 April28 April
Hengelo(GLD): ONK Hengelo-races

5 Mei5 Mei5 Mei5 Mei5 Mei
Assen: ONK Voorjaarraces

9 Mei9 Mei9 Mei9 Mei9 Mei
Eemshaven: Int. Wegrace

12 Mei12 Mei12 Mei12 Mei12 Mei
Eemshaven: ONK Wegrace

2 Juni2 Juni2 Juni2 Juni2 Juni
Assen: ONK Speed Trophy Races

9 Juni9 Juni9 Juni9 Juni9 Juni
Assen: Int. Ducati Races



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

PERTON Uw Eigen  Drogist

Voor al uw:

Geneesmiddelen
Homeopathie
Foto-werk
Kadoartikelen
Wenskaarten
tevens Solo-stomerij

DrDrDrDrDrooooogisterij Pgisterij Pgisterij Pgisterij Pgisterij Pererererertontontontonton
Raadhuisstraat 8, Blijham
tel.: 0597 - 562255

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
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111116 Juni6 Juni6 Juni6 Juni6 Juni
Raalte: ONK Raalte Races

29 Juni29 Juni29 Juni29 Juni29 Juni
Assen: EK Wegrace en Dutch TT

222221 Juli1 Juli1 Juli1 Juli1 Juli
Assen: ONK Jubileumrace

28 Juli28 Juli28 Juli28 Juli28 Juli
Zolder(B): ONK Wegrace

4 A4 A4 A4 A4 Augustusugustusugustusugustusugustus
Assen: ONK Rizla+ Racing Day 3
25 Augustus
Tolbert: ONK Wegrace

8 Sept8 Sept8 Sept8 Sept8 Septemberemberemberemberember
Assen: WK Superbike

29 Sept29 Sept29 Sept29 Sept29 Septemberemberemberemberember
Assen: ONK Race of the Champions

Ledenvergadering 10 dec. 2001

Datum: maandag 10 december 2001
Aanwezig Bestuur: Jacob Schudde, Bé Nieboer, Sipke Roukema, Koos Spa, Binie

Engelkes en Christien Spa
Aanwezig Leden: Geertje Roukema, Boukje Nieboer, Willem Hensema, Harm

Kruize, René Perton, Froukje Perton, Jacob Toutenhoofd, Flip van
der Zijl, Hanno Engelkes, Luppo Teuben, Geert Veenstra, Wim
Molanus, Pieter Groenhof, Tinus Scholtens, Henk Kloosterman,
Alfred Venema, Henk Mennenga, Gert IJpma, Yvonne Fleurke,
Hilvert Smits, Reindert Lohof, Annie van der Zijl, Harald Rotgers,
Egbert Kruize en Henri Fischer

Afwezig mkg: Chris Timmer, Jaap en Marga Duit, Jan Bos, Klaas de Wind en
Theo Drenth

Notulen: Geertje Kloosterboer

OpeningOpeningOpeningOpeningOpening
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom



Supermarkt

Stuiver
Raadhuisstraat 10  -  Blijham

Hoofdweg 15
9697 NA
Blijham

Tel. 0597-561798
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IngekIngekIngekIngekIngekomen stukkomen stukkomen stukkomen stukkomen stukkenenenenen
Geen.

NoNoNoNoNotulen jaartulen jaartulen jaartulen jaartulen jaarvvvvvergaderingergaderingergaderingergaderingergadering
De notulen worden onveranderd goedgekeurd.

JaarJaarJaarJaarJaarvvvvverererererslag secreslag secreslag secreslag secreslag secretaris 2000 - 200taris 2000 - 200taris 2000 - 200taris 2000 - 200taris 2000 - 20011111
Nieuwjaarsreceptie 13 januari 2000
Nieuwjaarsreceptie voor sponsoren en leden. Om plm. 09.00 uur werd er een speur-
tocht door Blijham gehouden. De speurtocht is uitgezet door Roelf v.d. Wal en zijn
team. Totaal 29 personen aanwezig. Na afloop werd snert met roggebrood / soep +
stokbrood geserveerd. Op de nieuwjaarsreceptie zijn ook de winnaars van de kerst-
puzzel bekend gemaakt

Theorieavond 21 februari 2001
Theorieavond verzorgd door Herman Frericks in Oude Pekela. Totaal 18 personen heb-
ben deelgenomen

Feestavond  3 maart 2001
In de Olle witte Schoule te Vriescheloo een feestavond voor leden en partners; totaal
60 personen aanwezig; deze hebben genoten van een hele gezellige avond

Open toertocht 29 april 2001
Eerste open toertocht van 2001; deze was uitgezet door de provincies Groningen en
Drenthe. Totaal 111 motoren en 140 personen; uit deze toertocht hebben 17 nieuwe
leden zich aangemeld

Skeelerronde 19 mei 2001
15 Motoren van de motorclub hebben de skeelers begeleid op kruispunten en andere
obstakels.

Ledentoertocht 20 mei 2001
Totaal 40 motoren en 51 personen hebben meegedaan aan genoemde toertocht. De
tocht was uitgezet door het Groningse landschap
Kampeerweekend 8, 9 en 10 juni 2001
Kampeerweekend op camping “De Luttenberg” te Luttenberg. Het weer was prima,
maar de eerste nacht was het ontzettend koud. Zaterdag is de Sallandroute gereden
en ‘s avonds is  het vlees op de barbecue geroosterd. Totaal 16 personen.

Avondtoertocht + barbecue 14 juli 2001
Een gedeelte van de avondtoertocht werd door Duitsland gereden. Totaal: 66 perso-
nen hebben meegedaan aan de toertocht + barbecue. De barbecue was zeer goed
verzorgd en een ieder heeft genoten, nadat een ieder zich van droge kleding had voor-
zien
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Open toertocht 26 augustus 2001
Totaal 120 personen en 93 motoren hebben aan de toertocht meegedaan. De toer-
tocht was uitgezet door Duitsland; alleen was het tropisch warm. Uit deze toertocht
kwamen 6 nieuwe leden voort

Activiteitentocht 16 september 2001
De tocht werd gereden door Groningen en Drenthe; totaal 25 personen. Ook uit deze
tocht is een nieuw duo-lid voortgekomen

Runbegeleiding 29 september 2001
13 Motoren hebben de lopers begeleid. Ook Radio Winschoten is door de motorclub
begeleid (2 motoren). Het was een zeer lange maar een gezellige dag (12.00 tot 23.00
uur).

Toertocht 7 oktober 2001
Deelname: 65 personen. Ook op deze laatste toertocht lieten de weergoden ons niet in
de steek.

November
Versturen kerstkaarten en start advertentieverkoop clubblad.

Financieel vFinancieel vFinancieel vFinancieel vFinancieel verererererslag door de penningmeestslag door de penningmeestslag door de penningmeestslag door de penningmeestslag door de penningmeestererererer
De penningmeester licht het financieel jaarverslag toe en de verslagen liggen ter in-
zage.
Egbert Kruize: Spaarbedrag van 14.000 gulden is voor een vereniging een hoog be-
drag; Koos Spa meldt dat een vereniging het 3-voudige in kas mag hebben (3-voudige
van de contributie). Bedrag is in een aantal jaren opgebouwd. Ook weinig kosten qua
huisvesting etc.

VVVVVerererererslag kslag kslag kslag kslag kascommissieascommissieascommissieascommissieascommissie
De kascommissie heeft geen op -/ of aanmerkingen.
Aftredend kascommissielid Harald Rotgers en benoeming nieuw kascommissielid;
Willem Hensema stelt zich beschikbaar en wordt benoemd tot kascommissielid. Wij
wensen Willem Hensema veel succes.

BestuurBestuurBestuurBestuurBestuursvsvsvsvsverererererkiezing:kiezing:kiezing:kiezing:kiezing:
Aftredend: Jacob Schudde en bestuurslid Sipke Roukema; beiden zijn terstond her-
kiesbaar, doch Jacob Schudde stelt zich nog voor één jaar beschikbaar. De leden gaan
akkoord en beide heren wordt veel succes toegewenst.
Voorstel nieuwe toercommissielid
Aftredend Jaap de Boer (niet herkiesbaar); Luppo Teuben wordt voorgedragen als kan-
didaat. De vergadering gaat akkoord. Luppo Teuben wordt benoemd tot toercommissie-
lid en wij wensen Luppo Teuben veel succes.



*Voor alle verzekeringen
*Voor aan- en verkoop van onroerend goed
*Ons actuele woningaanbod kunt u ook 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

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

e-mail: visser@ncn.nl
Bellingwolde: Hoofdweg 26, 9695 AK - Tel. 0597-531484 - fax 0597-531378
Vlagtwedde: Dr. P. Rinsemastraat 4c - 9541 AL - Tel. 0599-313589

Geopend
7.00 - 20.00

zat. 8.00 - 19.00
zon. 10.00 - 19.00

Uw gemakswinkel voor uw dagelijkse benodigdheden
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RRRRRedactieedactieedactieedactieedactievvvvverererererkiezing:kiezing:kiezing:kiezing:kiezing:
Marga Duit stelt zich beschikbaar; De vergadering gaat akkoord. Wij wensen Marga
Duit veel succes.
Tevens wordt Tinus Scholtens als tijdelijke vervanger benoemd. Van harte proficiat.

MededelingenMededelingenMededelingenMededelingenMededelingen
Contributie:
Motorrijders: 23 euro  (f. 50,69)
Duopassagiers: 12 euro (f. 26,44)
Open toertocht en geen lid: euro 5,70 (f. 12,60).

Toerkalender 2002
12 januari : nieuwjaarsreceptie
februari : verkeersschool Herman Frericks; datum wordt vermeld in clubblad
9 maart : feestavond De Meet (casino avond); minimaal 60 personen
28 april : 1e open toertocht
19 mei : ledentoertocht; start vanaf v/d Valk te Assen
7 - 9 juni : kampeerweekend
6 juli : avondtoertocht + barbecue
25 augustus : open toertocht
22 september : activiteitentocht
13 oktober : ledentoertocht

Aantal leden: 174 leden waarvan 27 duoleden.

RRRRRondvraag:ondvraag:ondvraag:ondvraag:ondvraag:
Pieter Groenhof: stelt de vraag of het mogelijk is op een toertocht bedrijven te bezich-
tigen. De rijders mogen dit zelf bepalen.

Reint Lohof: toertocht Duitsland; een restaurant was niet berekend op het aantal per-
sonen; Antwoord: Het was de bedoeling om zich te verspreiden over de diverse eetge-
legenheden, maar iedereen ging naar dezelfde eetgelegenheid.

Geert Veenstra meldt namens Chris Timmer:
- er worden veel toertochten in Drenthe verreden
- laatste toertocht; te klein restaurant en men moest op het eten veel te lang wachten.

Henk Mennenga: informeert hoe het kampeerweekend verloopt. JS licht toe.

Henk Kloosterman: 19 mei wordt verreden in Friesland; stelt voor om een toertocht uit
te zetten in de Achterhoek. BN meldt dat men dan te lang moet rijden om van start te
gaan met de uitgezette toertocht.
Henk Kloosterman: stelt voor een motorbeurs als winteractiviteit te organiseren (op te
zetten met een aantal plaatselijke bedrijven). Antwoord: Een aantal jaren geleden heeft



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

tevens reparatie en restauratie van oude en antieke uurwerken

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
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de motorclub gestaan op een beurs in Bellingwolde; hiervoor was weinig animo.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt eenieder voor zijn inzet. Tevens wordt de
Hendybar bedankt voor de goede verzorging.

MONTE CARLO en andere leerzame activiteiten

Op zaterdag 9 maart werden we om acht uur verwacht in de Meet te
Bellingwolde voor een gezellig samenzijn. Naar gezegd hadden zich
ongeveer 50 mensen opgegeven en toen deze allemaal binnen wa-
ren werden we welkom geheten door Jacob. Hij gaf het woord al
gauw over aan dhr. Edgar die ons uitlegde wat de bedoeling van de
avond zou zijn. Dat was  niet zo moeilijk te begrijpen, je moest ge-
woon zien rijk te worden.

We kregen een kaartje die stond voor 20 fiches en wie de meeste
fiches aan het eind van de avond had, had gewonnen. Je kon kiezen
uit twee spelen: Frans Roulette of Black Jack(je mocht natuurlijk
ook beide doen). Zoals ik in de folder las is Frans Roulette een chi-
nees spel wat verder werd verfijnd door niemand minder dan fysicus
en wiskundige Blaise Pascal.
Black Jack is de Amerikaanse variant van 21-en. Maar daar had
niemand oog voor. Het was incasseren van de 20 fiches
en spelen maar.

Ik ging aan de Black Jack tafel zitten waar veel belangstelling voor
was. In het begin speelde ik mee met iemand (dat kan dus ook),
maar toen deze door zijn fiches heen was kon ik zelf spelen. Naast
mij zat een doorgewinterde gokker die ruggesteun kreeg van haar
man. Rechts van mij zat Wuppie die wat onhandig zat met haar ge-
strekte been. (Zoals jullie geleidelijk aan wel weten is het haas een
gewoonte dat er altijd wel iemand van MC Mios ‘93 op krukken loopt).
Aangezien de avond begon te vorderen werd iedereen wat losser en

Casinoavond
door Trijnie Wieringa



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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werd er steeds meer gegokt. De opmerkingen bleven dan ook niet
van de lucht. Luppo (de man van de doorgewinterde gokker) en ik
vreesden dat hij geen “veere in’t nust zol holden”. Binie had in de
tussentijd de boerderij vergokt.
Er werden stapels fiches op de tafel geplaatst de (“Twin Towers”) en
inderdaad ook daar liep het slecht mee af. Het vreemde van het
hele gebeuren was dat er mensen waren die van Sinterklaas (Jacob)
een tweede kans kregen en opnieuw een kaart van 20 fiches incas-
seerden. Of dit met in het vooruitzicht van prijzen een goed idee is
vraag ik mij wel af.
Maar affijn, de avond liep tegen het einde en er werd geroepen dat
de laatste ronde gespeeld werd.Veel hilariteit, want de meeste men-
sen zetten alles in.(Dat was wat makkelijker tellen want bijna ieder-
een verloor alles.)

Toen de fiches werden geteld bleek dat Reint en Wuppie hadden
gewonnen (een kratje met boodschappen die aangeboden werd door
C1000 uit Blijham). Met een eindstand van 161 fiches (heel slim, ze
hadden de fiches bijelkaar gedaan). Verder werden er nog 2 prijzen
aangeboden door Daniël Paré uit Tynaarloo (schoudertas + week-
endtas).

Mijn eerste indruk van de doorgewinterde gokker naast mij bleek
goed: Lyda had de tweede plaats met 155 fiches. Daarna volgde
Annie met 84, wat opvallend was aangezien ze geadviseerd werd
door Geertje, waar wij van vermoedden dat zij snel door de fiches
heen wilde. Sineke en Christine met 45 en Fenna kreeg de troost-
prijs met 40 fiches. (Er waren mensen die beter getroost konden
worden aangezien deze helemaal niets meer hadden; zie Binie en ik
zelf).

De avond werd afgesloten door Jacob en dhr Edgar die ons welthuis
wenstten .Nadat de prijs van Reint en Wuppie aan een waren-
onderzoek werd bloot gesteld, kregen we nog dansles van Hanno
aangeboden.
Toen we de laatste man hadden aanschouwd ging het huiswaarts.

Het was een geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar.

Bestuur bedankt, namens mijzelf en alle anderen.



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

Glaszaak Wiegers
Groothandel in o.a. vlakglas, isolerende beglazing,
hardglazen deuren en glas-in-lood.

J.D. van der Veenstraat 17 tel. 0597-413257
9672 AD Winschoten fax 0597-421339
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Er waren eens drie mensen: ze heetten: “Iedereen”,”Iemand” en
“Niemand”

Op een dag moest er een belangrijke opdracht worden ingevuld en
Iedereen werd gevraagd dit te doen. Iedereen was er zeker van dat
Iemand het zou doen. Iedereen kon het, maar Niemand deed het.
Hierdoor werd Iemand boos, omdat het de taak van Iedereen was.
Iedereen dacht dat Iemand het had kunnen doen, maar Niemand
realiseerde zich dat Iedereen het niet wilde doen.
Aan het eind beschuldigde Iedereen Iemand. Toen Niemand deed
wat Iedereen had kunnen doen.

Team work
door Christien Spa

Verjaardagskalender
MC Mios’93

JanuariJanuariJanuariJanuariJanuari
Altjo Bos, Mark Cremers, Anja Mellema, Boukje Nieboer, Froukje
Perton, Harrie Stukje, Lida Teuben, Johan v/d Wal

FFFFFebruariebruariebruariebruariebruari
Henk Arends, Jan Beertema, Bé Grave, Jannie Hogenbirk, Henk
Kloosterman, Klaas Matrena,
Henk Mennega, Roelof Moed, Johan Schuur, Jan Stel, Chris Timmer,
Jacob Veen, Tjadie Wester, Marja Wolf, Annie v/d Zijl

MaarMaarMaarMaarMaarttttt
Henny Arends, Rene Berkenbosch, Jaap de Boer, Gert Drenth, Pieter
Groenhof, Carla Heemstra, Marijke v/d Laan, Jan Pater, Gert Ypma,
Jan de Ruiter
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- de redactie nieuwe medewerkers heeft
- Marga en Tinus zich bij de groep hebben gevoegd
- Jaap zijn huisdieren meeneemt op vakantie
- Jaap erachter kwam tijdens het tanken
- dat zijn buddy vol met muizen zat
- deze huisdieren zijn motor half hebben aangevreten
- Gert en Yvonne het Groninger Dagblad hebben gehaald
- Bé tegenwoordig “Oepie” heet
- dit wel naar Bé zijn zin is
- op de theorieavond 20 personen aanwezig waren
- er 50 examenvragen moesten worden ingevuld
- er 2 personen zijn geslaagd, de rest gezakt
- Henry opnieuw vader is geworden van een dochter
- Elsa dan automatisch moeder geworden is
- het meisje de naam “Joëlle” heeft gekregen
- Jack en Henriët een dochter hebben gekregen
- haar naam “Sanne” is
- onze éérste toertocht op 28 april a.s. is
- dit een open toertocht voor iedereen is
- Ronnie een nieuwe motor heeft
- zijn naam op “Honda” klinkt en dit een geweldig scheurijzer is
- Geertje R de eindejaarspuzzel heeft gewonnen
- zij alles goed had, en daarom een bioscoopbon voor 2 personen

kreeg
- er meerdere inzendingen waren, doch deze hadden 1 fout
- er enkele leden hun lidmaatschap hebben opgezegd,
- er zich alweer nieuwe leden hebben aangemeld
- wij jullie een gezellige motorseizoen toewensen!

Wist u dat?
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ContributieContributieContributieContributieContributie
In verband met de omschakeling van guldens naar euro’s zijn de acceptgiro-
kaarten voor het innen van de contributie nog niet gereed. De betalingen ko-
men dit jaar wat later, dus wacht gewoon af, ieder clublid krijgt een acceptgiro
voor het betalen van de contributie.
Ook het clubpasje komt dan wat later want als jullie betaald hebben worden
de pasjes verstrekt.

TTTTTraining moraining moraining moraining moraining motttttorbeheerorbeheerorbeheerorbeheerorbeheersingsingsingsingsing
TTC in Stadskanaal is een tweewieler training/beheersing voor motoren en
andere tweewielers. Er zijn al verschillende personen geweest voor een cur-
sus motorbeheersing. Dat is onder begeleiding van Jacob Meijer en zijn team.
Het is onvoorstelbaar wat je op/met je motor kunt doen voordat je bv. omvalt
of uitglijdt.
Je kunt er individueel of in groepen les krijgen, ook bestaat de mogelijkheid
om dit per uur of per dagdeel te doen. Het kan in de avonduren, op zaterdag of
zondag, er zijn vele mogelijkheden dus wil je wat? Of ben je nieuwsgierig? Bel
Jacob voor een afspraak (zie advertentie elder in dit clubblad) het is zeker de
moeite waard. Er zijn lesmotoren aanwezig.

Motorrijders die geen lid zijn van de club en graag een keer met een ledentoer-
tocht ter introductie willen meerijden, wordt een vergoeding van Euro 3,50
gevraagd. Dit wel overleggen met de secretaris. Duopassagiers die geen lid
zijn van de club doch wel meerijden, wordt een vergoeding van Euro 2,30 per
toertocht gevraagd. De vergoeding is voor koffie en het uitzetten van toertoch-
ten, want ook voor u is de toertocht uitgezet. Daarnaast is het niet eerlijk te-
genover onze duoleden die wel lid zijn van de club. Het lidmaatschap bedraagt
Euro 12,- 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 Mid-
del geeft korting op kleding (uitgezonderd BMW en Daijnese kleding) en ac-
cessoires.

Mededelingen



Morigerweg 22 - 9697 SN  Blijham
Telefoon 0597 - 561433

Voor al uw:

♦♦♦♦♦ NIEUWBOUW - VERBOUW

♦♦♦♦♦ ONDERHOUD - RENOVATIE

♦♦♦♦♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN



* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* ONDERHOUDSWERKEN

Schoollaan 26, 9697 SR Blijham, Tel. 0597-561679

Nieuwe leden
MC Mios’93

Henk en Thea Loois Blijham
Willem Glazenborg Blijham
Jacob Mulder Winschoten
Jan de Ruiter Vriescheloo

Hartelijk welkom bij onze gezellige motorcub!



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 telefoon-
kaarten

- Tanken op rekening via Tamoil pas

(bedrijven)
- Doe-het-zelf wasinstallatie
- Uitgebreide shop
- Aanhangerverhuur Papierbaan 8 * Winschoten * tel. 0597 - 425246

 Zuiderveen 50 * Winschoten * tel. 0597 - 425246

Daarna kunt u

gebruik maken

van onze

buitenterminal
Spaar voor leuke cadeaus met ons Pingcard spaarsysteem.

DE SNIKKE

PARTY     SERVICE
TEL.: 0597 - 612980

OSCAR EN YVONNE LAMAIN STAAN KLAAR VOOR AL UW:
Bruiloften, Recepties, Broodtafels, Koude en Warme Buffetten,
Barbecues, Diners, Oud Hollandse Spelletjes, etc. etc.

Zalen tot 300 personen
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Dit intDit intDit intDit intDit intererererervievievievieview heb ik gehouden mew heb ik gehouden mew heb ik gehouden mew heb ik gehouden mew heb ik gehouden met H.Goren uitt H.Goren uitt H.Goren uitt H.Goren uitt H.Goren uit
BellingwBellingwBellingwBellingwBellingwoldeoldeoldeoldeolde

- Hoe lang rijd je al motor?
Ik rijd al 33 jaar motor. In het begin was dat voor mij het ideale
vervoer om in Ter Apel naar school te gaan. Mijn eerste motor was
een BMW 250cc, 1 cilinder. Deze moest je nog aantrappen; niet
zo modern als nu. Je had toen ook nog geen rijles nodig, maar ik
had een oefenvergunning voor de gemeenten Winschoten,
Bellingwolde en Vlagtwedde. Dus ik kon heel Oost-Groningen door-
rijden.
Op 5 december 1968 moest ik dan afrijden voor mijn motor- en
autorijbewijs. Het autorijbewijs kreeg ik, maar voor het motor-
rijbewijs moest ik nog maar even weer terugkomen. Volgens mij
dacht die man van, zo’n snotjong van achttien jaar en dan beide
rijbewijzen halen? Nee, hij vond dat ik te langzaam reed?? Een
maand later moest ik terugkomen en ja hoor, toen kreeg ik hem
best.
Ik heb ook een hele poos niet gereden, maar op een gegeven
moment heb ik toch weer een motor gekocht.

- Hoeveel motoren heb je gehad en wat voor merken waren dit?
BMW 250, Kawasaki Z 1000, Honda Goldwing en nu heb ik een
Kawasaki Vulcan Clasic.

- Rijd je alleen of samen met je vrouw?
Nee ik rijd alleen. Mijn vrouw houdt er niet om zelf op een motor te
rijden of mee te rijden.

- Rijd je in elk seizoen of alleen met mooi weer?
Nee, met regen en kou zul je mij niet op de motor zien. Ik ben een
echte ‘mooi-weer’-rijder.

Mijn motor & ik
door Marijke v/d Laan
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- Waar staat je motor dan ‘s winters op stalling?
ik heb thuis ruimte genoeg, dus staat hij gewoon bij ons in de
garage.

- Verzorg je het onderhoud zelf?
Nee, ik vind dat ik zelf goed rijdt, maar als ik staan blijf onderweg
dan laat ik hem ook staan. Ik heb daar geen verstand van. Als er
iets mee is, dan ga ik gewoon naar Ab de Groot want. Deze man
moet toch ook wat verdienen.

- Wat vind je van de motorclub?
Dat is een heel actieve club, met mooie tochten.

- Is er binnen je familie nog de motorpassie te voelen?
Onze oudste zoon heeft wel een motorrijbewijs maar geen motor,
hij mag dan af en toe wel mijn motor even mee.

- Ben je wel eens met de motor op vakantie geweest?
Nee, ik heb er nog nooit aan gedacht om dat te doen en zou het
zelf ook nooit doen ook. Misschien zou ik, als we ergens op vakan-
tie waren wel een motor huren. Maar om op de motor op vakantie
te gaan, nee dat niet.

- Waar zou je nog wel eens naar toe willen op de motor ?
Naar Amerika. Daar wel een motor huren hoor . Mijn motor gaat
niet mee. Daar dan met een groep mensen Route 66 rijden. Dan
gaan de vrouwen in de bezem wagen achter ons aan. Zo van de
oostkust naar de westkust rijden. Je bent dan wel een paar weken
onderweg, maar dan zie je ook wat. Het staat vast dat het een
keer gaat gebeuren, wanneer weet ik nog niet.

- Wat zou je graag veranderd willen zien voor motorrijders?
Dat de automobilisten beter opletten. Wij krijgen altijd de schuld,
maar ze moeten bedenken dat er ook nog motorrijders bij de weg
zijn. Hoe je dat op moet lossen dat weet ik ook niet hoor.

- Wat vind je van de Pitstop en wat zou je graag hierin willen lezen?
Ik vind dat de mensen die hieraan meewerken prima werk doen.
Er gaat toch wel een hele hoop werk en tijd in zitten.



Echte
boerenleverworst - metworst

brunswijckersnijworst
boterhamworst

hausmacherleverworst

fijne specialiteiten

van uw
ambachtelijke slager

Edwin Wiebrands

Hoofdweg 285, Bellingwolde, tel. 0597 - 531452
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- Heb je nog iets leuks wat je tijdens een toertocht heb meegemaakt?
Nou niet zo een-twee-drie hoor, maar een ding schiet me te bin-
nen. Dat was tijdens de toertocht door Duitsland. Ik reed achter
Theo Visser aan en ja dan zie je niet zo snel wat er vlak voor je op
de weg ligt. Nou dat was raak. Ik reed door de koeienstront heen.
Dat was me toch een werk om het weer van de motor af te
krijgen,geen leuk werkje hoor. Ja ook mijn benen zaten er onder.
Maar het rijden van tochten is altijd leuk. Ik vind ook dat we zuinig
moeten zijn op de mensen die toch weer steeds tochten uit willen
zetten. En dat geldt ook voor de mensen van de Pitstop.

Nieuwjaarsvisite in de Hendybar.

Op 12 januari jl. maakten wij, Engel, Frouke, René en Jacob, onze
eerste nieuwjaarsvisite van MC Mios’93 in de Hendybar mee.

Om kwart voor acht waren we aanwezig. Na de koffie en enkele gla-
zen wat geestrijker vocht, zat de stemming er bij ons en de meeste
aanwezigen goed in. Zo goed zelfs dat Reinder op een gegeven mo-
ment dacht Bin Laden aan de bar te zien zitten.
Om kwart voor negen werden we in groepjes opgedeeld van 4 à 5
personen, om deel te nemen aan een speurtocht door Blijham. Ons
groepje werd versterkt met Tinus uit Stadskanaal, waarmee we het
direct goed konden vinden. We dachten de opdrachten onderweg
goed te hebben uitgevoerd en waren dan ook overtuigd van een
prima score. Dat wij onderweg bijna niemand tegenkwamen maar
wel diverse keren de heer v/d Wal, had ons moeten waarschuwen.
Waarschijnlijk hield hij in de gaten of we het spoor niet helemaal
bijster waren.

Toen de uitslag uiteindelijk, na een lekkere kop groentesoep of snert
en brood met spek, bekend werd gemaakt, bleek dat we toch had-
den gewonnen en wel de poedelprijs!

Nieuwjaarsvisite
door E. Perton



Twee topmerken onder één dak

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

Aannemingsbedrijf
Onderhoudstimmerwerken
Inbraakbeveiliging
PKVW

B. Pijper v.o.f.

St. Vitusholt 153
9674 AJ  WINSCHOTEN
Tel.: (0597) 41 38 88 / 42 13 52
Fax: (0597) 41 80 09

VCA* gecertificeerd
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Wie de overige winnaars waren hebben we niet meegekregen, om-
dat we veel leden nog niet kennen. Of zou het te maken hebben met
het rumoer van Anno en Reinder en hebben we het daarom niet
gehoord?

Na nog enkele uurtjes gezellig aan de bar te hebben nagekletst en
geborreld zijn we met een voldaan gevoel huiswaarts gekeerd. Wij
naar Bellingwolde en Tinus met een halve leverworst naar Stads-
kanaal.

Engel, Frouke, René en Jacob

N.B. Compliment aan de heer v/d Wal voor de goed uitgezette speur-
tocht!

Motorweekend aan de Moezel
door Marga Duit

VVVVVrijdag 12 oktrijdag 12 oktrijdag 12 oktrijdag 12 oktrijdag 12 oktober wober wober wober wober was heas heas heas heas het zot zot zot zot zovvvvvererererer, w, w, w, w, we ve ve ve ve vererererertrtrtrtrtrokkokkokkokkokken meen meen meen meen met viert viert viert viert vier
momomomomotttttoren en een autoren en een autoren en een autoren en een autoren en een auto naar de Moezel. Door een wo naar de Moezel. Door een wo naar de Moezel. Door een wo naar de Moezel. Door een wo naar de Moezel. Door een werererererkkkkk-----

ongeongeongeongeongevvvvval moestal moestal moestal moestal moesten Sipken Sipken Sipken Sipken Sipke en Geere en Geere en Geere en Geere en Geertje thuisblijvtje thuisblijvtje thuisblijvtje thuisblijvtje thuisblijven zodat wen zodat wen zodat wen zodat wen zodat weeeee
mememememet 1t 1t 1t 1t 10 per0 per0 per0 per0 personen ’s morgens om negen uur vsonen ’s morgens om negen uur vsonen ’s morgens om negen uur vsonen ’s morgens om negen uur vsonen ’s morgens om negen uur vanaf deanaf deanaf deanaf deanaf de

PPPPPekekekekekelahof velahof velahof velahof velahof vererererertrtrtrtrtrokkokkokkokkokken .en .en .en .en .

Doordat Gert zijn motor nog niet klaar had reden hij en Yvonne met
de auto achter ons aan. Hij was natuurlijk ook liever op de motor
gegaan maar het was niet anders (volgende keer beter).
Sipke was ons samen met een collega nog even komen uitzwaaien.
De weersvoorspellingen waren goed dus waren we allemaal vol goede
moed om er een leuk weekend van te maken.

Tot aan Keulen verliep de reis voorspoedig maar daarna kwamen we
in de file. Normaal kun je wel met de motor wel tussen de file door-
rijden maar omdat Gert en Yvonne met hun auto achter
ons reden kon dat dus niet. Bij de eerstvolgende tankstop hebben
werd daarom besloten om van de snelweg af te gaan en dan via de



Transportbaan 20
9672 BK  Winschoten
tel: 0597-432552

AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
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B257 richting Ulmen te rijden, waar we op de snelweg richting Trier
kwamen. De B257 bleek een hele mooie toeristische route te zijn.
We kwamen door verschillende plaatsen met wijngaarden en wijn-
lokalen. Het was er zeer druk met vakantiegangers op de vele ter-
rassen langs de weg. Vanaf Ulmen konden we weer lekker filevrij
doorrijden richting Trier.

Enkele kilometers voor Trier moesten we van de snelweg af naar het
plaatsje Leiwen, waar ons hotel stond. We werden door de hotel-
eigenaren hartelijk ontvangen en na de motoren in de
garage gestald te hebben was het tijd om de kamersleutel in ont-
vangst te nemen.
Na onze spullen te hebben uitgepakt en van een lekkere douche-
beurt te hebben genoten was het tijd voor een prima avondmaal.

Voor de zaterdag stond er een toertocht van 275 km op het pro-
gramma. De route ging door de verschillende wijngaarden op de



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 maan-
den 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
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oevers van de Moezel. In het begin van de tocht was het plaatselijk
nogal mistig maar dat werd in de loop van de dag steeds beter. We
reden door verschillende bekende en minder bekende plaatsen.
Onderweg ook maar even tanken. Michiel vroeg Jaap om een
schroevendraaier, want hij wilde z’n vering van de motor even bij-
stellen. Dus Jaap z’n buddyzit eraf gehaald. Nou, ligt daar altijd een
doekje (voor eventueel je handen schoon te maken,bij pech bijvoor-
beeld). En wat schetst onze verbazing, van het doekje was niet veel
meer over.Het zat vol met gaten. Bij nadere inspectie bleek dat wij
een muizennest onder de buddy hadden gehad.

Door de najaarsvakantie van de Duitse scholen was het behoorlijk
druk, zoals in Cochem, waar we gestopt zijn voor een lunchpauze. Je
kon merken dat we niet met een ledentocht onderweg waren, want
we moesten behoorlijk lang wachten voor een eenvoudige plak brood
met een dun plakje Schenke. Na de laatste paar kruimels van onze
borden te hebben gelikt ver-
volgden we de route richting
Traben-Tarbach. Daar dronken
we nog even een kop koffie, al-
vorens door te rijden naar ons
hotel, waar we tegen plm.
19.00 uur aankwamen. De ei-
genaar/kok was al bezig was
ons avondeten dat veel beter
was dan de plak brood in
Cochem.

‘s Zondags vertrokken we tegen 10.00 uur voor een toertocht rich-
ting Frankrijk en Luxemburg. Het weer was somberder dan de dag
ervoor, maar we genoten erg van de mooie omgeving. Na in Schengen
nog even goedkoop getankt te hebben reden we verder Luxemburg
in.
Via een heel mooie route kwamen we in Trier aan , waar we nog
even bij de Romeinse Poort stopten voor een late koffiestop.

Toen we om 17.00 uur verder wilden bleek het miezerig te regenen,
zodat we de laatste veertig kilometer naar ons hotel in de regen
moesten rijden. Gelukkig werd het onderweg weer wat droog zodat
we niet al te nat bij ons hotel aankwamen om wederom van een



Kochspad 12, 9697 SV Blijham - tel. (0597) 56 28 38 - b.g.g. (0597) 56 14 45 - fax (0597) 56 32
3 9

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



47

Stichting Motortoerisme Nederland organiseert een motortoertocht.

Op 30 april a.s. kunnen motorrijders voor de vijfde keer gaan genie-
ten van de Koninginnerit. De 180 km lange rit gaan via kleine lande-
lijke wegen door Gelderland naar de provincie Overijssel en met een
ruime boog via de altijd mooie Veluwe naar het eindpunt.
Begin en eindlocatie bevinden zich ook nu in de gemeente Nijkerk,
centraal dus in Nederland.

Inschrijvingen tussen 09.00 en 12.15 uur in het restaurant van sport-
hal Watergoor, Watergoorweg 44 in Nijkerk.
Kosten: Euro 5,-

Koninginnerit 30 april a.s.

uitstekende
maaltijd te genieten.

’s Maandags was het al weer tijd om onze spullen in onze motor-
koffers te pakken en de thuisreis te aanvaarden. De terugreis ver-
liep voorspoediger dan de heenreis zodat we tegen het einde van de
middag weer bij de Pekela waren.
Onder het genot van een kop koffie konden we terugkijken op een
geslaagd motorweekend.

Wat ons betreft is dit ze-
ker voor herhaling vat-
baar. Misschien nog
een keer een langere
motorvakantie? We zul-
len zien.

Michiel en Lukje
Bé en Boukje
Johan en Jannie
Gert en Yvonne
Jaap en Marga



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

REIT
GRONDVERZET

-BEDRIJF

* Verhuur mob. kranen
* Mini kranen
* Laadschoppen

Trekker en dumper
* Grondwerken
* Sloopwerken

* Aanleg en onderhoud
waterwegen etc.

* Bestratingen
* Verkoop PVC materiaal
*  en nog veel meer

DIENSTVERLENEND BEDRIJF

Grondverzetbedrijf Reit
Industrieweg 44, 9699 SL  Vriescheloo

Tel. (0597) 54 16 52 -  Fax (0597) 54 11 86
Autotel. 06 - 53143894
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Ik wIk wIk wIk wIk was achttien jaar tas achttien jaar tas achttien jaar tas achttien jaar tas achttien jaar toen ik voen ik voen ik voen ik voen ik van de bran de bran de bran de bran de brommer oommer oommer oommer oommer ovvvvverging naar mijnerging naar mijnerging naar mijnerging naar mijnerging naar mijn
“Lambre“Lambre“Lambre“Lambre“Lambretta” scootta” scootta” scootta” scootta” scootttttererererer. Een jaar lat. Een jaar lat. Een jaar lat. Een jaar lat. Een jaar later kreeg ik mijn eerer kreeg ik mijn eerer kreeg ik mijn eerer kreeg ik mijn eerer kreeg ik mijn eerststststste moe moe moe moe motttttororororor-----

fffffieieieieiets vts vts vts vts van bran bran bran bran broer Antoer Antoer Antoer Antoer Antoon, die daaroon, die daaroon, die daaroon, die daaroon, die daarvvvvvoor al een paar jaar op zijnoor al een paar jaar op zijnoor al een paar jaar op zijnoor al een paar jaar op zijnoor al een paar jaar op zijn
JaJaJaJaJawwwwwa 250cc + D.K.Wa 250cc + D.K.Wa 250cc + D.K.Wa 250cc + D.K.Wa 250cc + D.K.W. had gereden. V. had gereden. V. had gereden. V. had gereden. V. had gereden. Vrrrrroeger kreeg je alles ooeger kreeg je alles ooeger kreeg je alles ooeger kreeg je alles ooeger kreeg je alles ovvvvvererererer

vvvvvan je oudstan je oudstan je oudstan je oudstan je oudste bre bre bre bre broeroeroeroeroer.....

Zo is het met mij begonnen. Ik zal mij even voorstellen voor degene die mij
nog niet kent. Mijn naam is Remco Kuiper, al dertig jaar werkzaam in Zorg-
centrum “De Molenhof en Clockstede” in de Pekela’s als T.D. Mijn leeftijd
is nu zestig jaar en met twee maanden ga ik in de VUT. Zoals jullie al kon-
den merken ben ik de jongere broer van Antoon. Nu, na veertig jaar, begon
het toch weer te gaan kriebelen om te gaan rijden.

MidlifMidlifMidlifMidlifMidlife crisise crisise crisise crisise crisis
Mijn kinderen dachten eerste aan de midlife-crisis, maar als je eens met
het virus besmet bent, dan blijft dat sluimeren. Vooral toen ik twee jaar
terug in contact kwam met Chris Timmer, die een kleine afwijking van de
motorziekte heeft, en die mij dus definitief over de streep heeft getrokken.
Ik rij nu alweer twee jaar BMW, waaronder het eerste jaar een Boxer 65R.
Die heb ik in mei 2001 weer ingeruild bij Scheper Assen voor de K75RT,
die prima bij mij past.

Antoon, Chris en ondergetekende zijn toen ook lid geworden van MC
Mios’93. Dat was voor mij niet vreemd, omdat ik al veertig jaar voetbal bij
A.S.V.B. Blijham is dus voor mij niet vreemd!

De reden van dit stukje is dat er nog een plaatsje vrij was op de theorie-
avond bij Herman Frericks. Die wilde ik graag meemaken om mijn kennis
wat bij te spijkeren van het verkeer.
Direct werden aan de “software” van Herman aangesloten voor een exa-
men. Mijn idee was eigenlijk wat voorlichting. Wat wil je; na veertig jaar, en
dan zo naïef. Ook met angstige ogen naar Christien kijken hielp niet! Van
de vijftig vragen hadden twee personen van de twintig een voldoende. En
voor mij het bewijs dat ik het zwaarst ben gezakt; plus een record voor
Herman… De volgende dag ben ik maar gelijk in de boeken gekropen.

Herman, het was toch een leerzame avond. Nog bedankt. Misschien wil je
t.z.t. een keer mee achterop, om te zien hoe het gaat.
Christien, ik hoop tevens mijn schuld ingelost te hebben (…).

Theorieavond
door Remco Kuiper



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 Vereniging
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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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

MC Mios Agenda 2002

SPOORBIELZENHANDEL

H. KRUIZE

TEL. 0597 562039

Hoofdweg 217, 9697 NH BlijhamEerste kwaliteit eiken bielzen

De adverteerders denken aan ons...

Denkt u aan onze adverteerders!
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Wilt u, (vrienden of kWilt u, (vrienden of kWilt u, (vrienden of kWilt u, (vrienden of kWilt u, (vrienden of kennissen meennissen meennissen meennissen meennissen met een mot een mot een mot een mot een motttttor zijn ookor zijn ookor zijn ookor zijn ookor zijn ook
wwwwwelkelkelkelkelkom) lid wom) lid wom) lid wom) lid wom) lid worororororden vden vden vden vden van een moan een moan een moan een moan een motttttorororororclub? Aarclub? Aarclub? Aarclub? Aarclub? Aarzel dan niezel dan niezel dan niezel dan niezel dan niet,t,t,t,t,
sluit u aan bij MC Mios ’93 tsluit u aan bij MC Mios ’93 tsluit u aan bij MC Mios ’93 tsluit u aan bij MC Mios ’93 tsluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.e Blijham.e Blijham.e Blijham.e 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 ook 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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