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Beste leden,

De redactie heeft van deze 3e uitgave wederom een clubblad
samengesteld die boordevol staat met interessante onderwerpen,
nieuwtjes en wetenswaardigheden. Kortom: je leest ook deze uitgave
weer met veel plezier. Ook jullie inbreng is van harte welkom en
noodzakelijk.
Het motorseizoen is inmiddels halverwege en de deelname aan de
verreden toertochten was grandioos. Maar toch een opmerking: Ahet
formeren van groepen tijdens een toertocht@. Wanneer er met te grote
groepen wordt verreden, moeten de laatste rijders flink gas geven. Er
ontstaat een groot verschil in snelheid tussen de eerste en de achterste
rijder. Hierdoor kunnen in de middengroep gevaarlijke situaties
ontstaan. De concentratie van de rijders is daarnaast ook van groot
belang.
Verderop in deze uitgave wordt door de toercommissie enkele tips
gegeven over het gedrag van een motorrijder.

Nogmaals veel leesplezier en tot de eerstvolgende happening.

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

Redaktie PitstopRedaktie PitstopRedaktie PitstopRedaktie PitstopRedaktie Pitstop
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
Jan Wierenga Bovenburen 107, 9675 HB Winschoten, 0597-417076

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, 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 in de regio

08 September08 September08 September08 September08 September
16e Noorderrit, 175 km., Oudehaske, 0513-414873

15 September15 September15 September15 September15 September
7e Rodermarkttoertocht, 200 km, Roden, 050-5016004

222221 Sept1 Sept1 Sept1 Sept1 Septemberemberemberemberember
25e Friesche Woudentoertocht, 200 km., Tytsjerk, 0511-461567

22 September22 September22 September22 September22 September
Najaarstoertocht, 200 km., Niekerk, 0594-507950

29 September29 September29 September29 September29 September
11e Hunebedrit, 200 km., Beilen, 0593-562727

29 September29 September29 September29 September29 September
2e Kleintje Norg, 100 km., Norg, 0516-431948

06 Oktober06 Oktober06 Oktober06 Oktober06 Oktober
6e Pannenkoekrit, 200 km., Hoogeveen, 0592-459007

06 Oktober06 Oktober06 Oktober06 Oktober06 Oktober
2e Herfstrit, 150 km., Oudwoude, 0511-453979

13 Oktober13 Oktober13 Oktober13 Oktober13 Oktober
10e Herfsttintentoertocht, 100 km., Zeyen, 0597-416543

20 Oktober20 Oktober20 Oktober20 Oktober20 Oktober
9e Knollenplokkersrit, 175 km., Ruinen, 0522-472519

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



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



Baansport kalender

15 september15 september15 september15 september15 september
Blijham: ONK Speedway

22 september22 september22 september22 september22 september
Roden: ONK Grasbaan Zijspannen

28 september28 september28 september28 september28 september
Veenoord: Gouden Arai Helm Speedway

9 november9 november9 november9 november9 november
Winschoten: Dagblad van het Noorden Indoor Speedway Gala

29 december29 december29 december29 december29 december
Exloo: Dagblad van het Noorden Indoor Speedway Gala

* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* ONDERHOUDSWERKEN

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



Autoschadebedrijf

BONNIE BISSCHOP

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

8 september8 september8 september8 september8 september
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 DistrictskKNMV DistrictskKNMV DistrictskKNMV DistrictskKNMV Districtskalender moalender moalender moalender moalender motttttorororororcrcrcrcrcross 2002oss 2002oss 2002oss 2002oss 2002

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

8 september8 september8 september8 september8 september
Assen: WK Superbike

29 sept29 sept29 sept29 sept29 septemberemberemberemberember
Assen: ONK Race of the Champions

Wegrace kalender
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Tijdens de laatste toertochten is het weer opgeval-Tijdens de laatste toertochten is het weer opgeval-Tijdens de laatste toertochten is het weer opgeval-Tijdens de laatste toertochten is het weer opgeval-Tijdens de laatste toertochten is het weer opgeval-
len dat veel motorrijders tijdens het rijden van eenlen dat veel motorrijders tijdens het rijden van eenlen dat veel motorrijders tijdens het rijden van eenlen dat veel motorrijders tijdens het rijden van eenlen dat veel motorrijders tijdens het rijden van een
toertocht in groepsverband hun juiste plaats op detoertocht in groepsverband hun juiste plaats op detoertocht in groepsverband hun juiste plaats op detoertocht in groepsverband hun juiste plaats op detoertocht in groepsverband hun juiste plaats op de

weg niet weten.weg niet weten.weg niet weten.weg niet weten.weg niet weten.

Men rijdt te dicht op elkaar met alle gevaren die daaruit voortvloeien
en men rijdt recht achter zijn of haar voorganger, zodat als de voorganger
moet remmen men kans heeft om er achterop te botsen. Om in de
toekomst ongelukken te voorkomen is het verstandiger om in
baksteenformatie te rijden.

Wat houdt dit in: de voorste motorrijder gaat links op zijn of haar rijstrook
rijden, nummer twee gaat er schuin achter rijden aan de rechterkant
van zijn of haar rijstrook met voldoende afstand tot zijn of haar
voorganger. Nummer drie gaat daar weer schuin links achter rijden en
nummer vier gaat weer schuin rechts achter nummer drie rijden , dus
alle oneven rijders gaan links rijden en de even rijders rijden rechts. Op
deze manier heb je veel meer ruimte om bij een eventuele noodstop te
kunnen remmen.

Bijkans snijdenBijkans snijdenBijkans snijdenBijkans snijdenBijkans snijden
Verder is het opgevallen dat sommige motorrijders na het inhalen van
een auto te snel weer naar rechts gaan en dan het gas weer terug
draaien naar de snelheid welke men voor het inhalen reed. Op deze
manier komen degenen die direct achter je rijden en ook gaan inhalen
in de problemen omdat ze dan te weinig ruimte krijgen om fatsoenlijk
te kunnen invoegen. Op deze manier moeten ze de ingehaalde auto
bijkans snijden om weer te kunnen invoegen en dat kan natuurlijk
nooit de bedoeling zijn. Dus als je een auto inhaalt trek je motor dan
even door zodat degene die achter je aanrijdt op een veilige en
verantwoorde manier kan invoegen. Als iedereen de auto dan voorbij is
kan men terugkeren naar de oorspronkelijke snelheid.

(Namens het bestuur)

Rijden in groepsverband
door Be Nieboer



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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Jaarlijks verongelukken zo’n tachtig motorrijders,Jaarlijks verongelukken zo’n tachtig motorrijders,Jaarlijks verongelukken zo’n tachtig motorrijders,Jaarlijks verongelukken zo’n tachtig motorrijders,Jaarlijks verongelukken zo’n tachtig motorrijders,
waarvan ruim de helft door een botsing met eenwaarvan ruim de helft door een botsing met eenwaarvan ruim de helft door een botsing met eenwaarvan ruim de helft door een botsing met eenwaarvan ruim de helft door een botsing met een

auto of vrachtauto.auto of vrachtauto.auto of vrachtauto.auto of vrachtauto.auto of vrachtauto.

Onderzoek wijst uit dat automobilisten motorrijders vaak niet of te laat
opmerken. Automobilisten zouden dus gewoon beter op moeten letten.
Als motorrijder kan je ze daarbij helpen door zelf goed zichtbaar te zijn.
Hieronder enkele tips waarmee je je eigen veiligheid en die van anderen
kan verbeteren.

Goed op wegGoed op wegGoed op wegGoed op wegGoed op weg
Bij zichtbaarheid denk je waarschijnlijk het eerst aan verlichting en
reflectie, maar ook je weggedrag bepaalt voor een belangrijk deel je
zichtbaarheid. Houd er rekening mee dat andere weggebruikers vaak
niet alert zijn op motorrijders. Houd daarom voldoende afstand, pas je
rijgedrag aan aan het overige verkeer en minder je snelheid voor
kruisingen. Laat zien dat je er bent en wat je van plan bent. Een goede
plaats op de weg is van groot belang voor je veiligheid. Het ligt natuurlijk
voor de hand dat je voor het overige verkeer slecht zichtbaar bent als je
vlak achter een vrachtauto rijdt. Bij voorgezette rijopleidingen wordt
aan dit onderwerp veel aandacht besteed.

Laat je zienLaat je zienLaat je zienLaat je zienLaat je zien
In een zwart pak met een zwarte helm op val je natuurlijk niet echt op
in het verkeer. Daarom is het aan te raden kleding met reflecterend
materiaal te dragen. Hetzelfde geldt voor je helm. Een helm in een
lichte kleur of met opvallende accenten is een goed herkenningspunt
voor andere weggebruikers. En je kan ook denken aan reflecterend
materiaal op de motor zelf.

Good to see you
door Be Nieboer



Supermarkt

Stuiver
Raadhuisstraat 10  -  Blijham

Hoofdweg 15
9697 NA
Blijham

Tel. 0597-561798
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Wist u dat?

Motorrijden wordt een stuk veiliger door:
- Een goede plaats op de weg te kiezen
- Te anticiperen op het gedrag van andere weggebruikers
- Ovallende kleding en helm te gebruiken
- Verlichting te voeren, ook overdag.

Voor meer informatie kijk op :
- www.knmv.nl
- www. mag-nl.org

- Reinder L. een zwemvest aan heeft op de motor bij regenachtig weer
- wij clubleden, dit wel eens willen zien
- Lutje Annie een nieuwe motor heeft
- ze nu eeeen scheurijzer onder de kont heeft
- ze wel even moet wennen
- Gea is getrouwd met Jan
- Jan is getrouwd met Gea
- Henk A. een nieuwe motor heeft
- het een echte toermotor is
- er steeds meer van deze plastic motors binnen de club komen
- Jan Geert en Marijke een zoon hebben
- ze nu 2 soorten kinderen hebben
- de Runbegeleiding weer voor de deur staat
- dit op zaterdag 14 september plaatsvindt
- er dan veel clubleden mee doen op de motor
- alle clubleden hun contributie hebben betaald
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Mijn motor & ik
door H. Folkringa

Hallo motorvrienden en vriendinnen,

Ik zou een stukje schrijven over het motorongeval dat ik op 12 maart
van dit jaar heb gehad.

Het was mooi weer, motor gepoetst en dacht: “Laat ik een stukje
rijden.”. Maar die kleding weer aan en dat is al zo’n gedoe, daar had ik
niet zo veel zin in. Uiteindelijk heb ik het toch gedaan.

Maar goed ook achteraf: ik reed op de Stikkerlaan in Winschoten richting
het politiebureau. Komt er een auto vanaf de Parklaan en steekt zo de
weg over. Op dat moment kwam ik er ook aan en toen was het mis.
Het enige dat ik nog zag was dat er een lantaarnpaal op mij af kwam en
dat er twee ambulances om me heen stonden.

Röntgenfoto’sRöntgenfoto’sRöntgenfoto’sRöntgenfoto’sRöntgenfoto’s
Er werden overal röntgenfoto’s van me gemaakt, maar ik was gelukkig
nog heel. Ik mag blij zijn dat ik mijn motorkleding aan had, want zonder
was het wel anders afgelopen zeiden ze in het ziekenhuis. Alles was
kapot: mijn kleding, helm en motor.

En dan zie je motorrijders met een spijkerbroek aan. O, als zij een
ongeluk krijgen zijn ze voor hun leven verminkt.

Ik wil hier mee zeggen: Dat MOTORKLEDING Wel Degelijk Belangrijk Is.

Nog veel rijplezier toegewenst!



*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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Eindelijk wEindelijk wEindelijk wEindelijk wEindelijk was heas heas heas heas het wt wt wt wt weer zoeer zoeer zoeer zoeer zovvvvvererererer, o, o, o, o, ovvvvverererererdag wdag wdag wdag wdag was heas heas heas heas hettttt
redelijk wredelijk wredelijk wredelijk wredelijk weereereereereer, maar om 1, maar om 1, maar om 1, maar om 1, maar om 16.00 uur begon he6.00 uur begon he6.00 uur begon he6.00 uur begon he6.00 uur begon hettttt

gedonder: regen.gedonder: regen.gedonder: regen.gedonder: regen.gedonder: regen.

We moesten om half zes bij de Hendybar aanwezig zijn. Toen wij (Jan
en Sandra) daar aankwamen stond er al een motor in de stromende
regen te wachten. Om tien voor zes belde Christien naar de bar met de
mededeling dat we vanwege de regen pas zaterdagmorgen om acht
uur zouden vertrekken.

Wij hadden ons zo vreselijk goed voorbereid en waren zo verheugd
over dit weekend dat we graag vrijdag nog vertrekken wilden. Zo gezegd,
zo gedaan; we wilden niet in de Pitstop vermeld worden dat we mietjes
zijn. Dus besloten we om twintig voor acht om met z’n drieën (Jan en
Sandra Kolthof en Henk Mennega) toch te gaan. Om half tien kwamen
we aan op de camping en hebben Christien gebeld waar zij bleef met
de tenten enz. Christien was bang voor de regen en kwam niet. We
hebben van Jan, de camping eigenaar, een 5-sterren recreatiecaravan
toegewezen gekregen. We hadden verder niets bij ons. Er was eigenlijk
maar één brancard deken beschikbaar, maar in de caravan vonden we
toch nog één wollen deken.

Nadat we onze spullen in deze caravan hadden gebracht, was het tijd
voor een heerlijk verfrissend pilsje. Het was erg gezellig die avond in de
kantine. We hebben vreselijk gelachen en gedronken. Tegen half drie
ging de kantine sluiten en zijn we bij iemand in de voortent verder
gegaan tot drie uur. We hadden geluk want Henk kwam al elf jaar op
deze camping dus hij had al wat connecties opgebouwd.

Kampeerweekend 7-9 juni
Sandra en Jan Kolthof en Henk Mennega



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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Zaterdag 8 juniZaterdag 8 juniZaterdag 8 juniZaterdag 8 juniZaterdag 8 juni
Om half negen was Henk al weer in de benen en om negen uur was
Christien aangekomen met de bus. Jan was er om half tien uit en vroeg
aan Christien een paracetamol voor Sandra. Het antwoord van Christien
op de vroege ochtend was meteen al: “Ik ken die d’r gain’t of riet’n.”.
“Nou,”zegt Jan “dat hoeft nou ook weer niet op de vroege ochtend
hoor?”. Sandra werd om half elf eindelijk wakker. Sandra was tot half
een lekker rustig, eventjes bijkomen (hmm….).

Tegen tien uur was de rest van de club aangekomen en tegen kwart
over elf waren alle tentjes opgezet. Even zitten en bijpraten. Tegen
twaalf uur hebben we een lunch gehad. Deze was goed verzorgd.

Om half twee gingen we met ons allen aan de toertocht beginnen.
Friesland heeft een mooie omgeving. Om drie uur waren we
aangekomen in Harlingen waar we even uitgerust en wat gegeten en
gedronken hebben. Tijdens het nuttigen van kibbeling kregen we veel
visite van zeemeeuwen. Deze waren vreselijke brutaal en landden
gewoon tussen de mensen op tafel om wat kibbeling te stelen. Om vijf
uur waren wij terug op de camping.



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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Jeu de boulesJeu de boulesJeu de boulesJeu de boulesJeu de boules
We hebben ons omgekleed omdat het
heerlijk warm was en zijn gaan zitten in een
grote kring waar het bier op tafel kwam.
Nadat het krat leeg was en de flessen in het
midden lagen (‘jeu de fles’-spel), kwam Henk
met een nieuwe lading gekoelde blikjes bier
aan zetten. Steeds werden er nieuwe blikjes
opgehaald, de lege lagen allemaal in ons
midden.

Barbecueti jdBarbecueti jdBarbecueti jdBarbecueti jdBarbecueti jd
Om half acht uur was het barbecuetijd. Flip
Kolthof kreeg het idee, een schmink-geintje
met Jacob Schudde uit te halen. We hebben
een zee-rover van Jacob gemaakt (zie foto).
Nadat we hem hadden geschminkt pakte
hij een strijkplank en liep daarmee naar de
kantine.
Hij wilde graag strijken, en dat deed hij
uiteindelijk ook met Anno, alleen de plank kon hem niet houden en
zakte door zijn poten. Jacob zat er vreselijk over in dat hij die troep niet
van zijn gezicht kon krijgen dus besloten ze hem met de camping taxi
(kruiwagen) even grondig te wassen in het zwembad (je). Hij hield zijn
onderbroek en sokken aan en werd in het twintig centimeter diep bad
(je) gezet. Na een drie graden bad wilde hij graag onder de douche
gewassen worden door Froukje en Binie. Dit alles is vastgelegd op video.



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



We hebben zo vreselijk gelachen dat we onze lachspieren goed getraind
hebben. Ook heb ik gehoord van een paar campinggasten dat zij onze
groep erg leuk vonden “leuke mensen” en iemand vertelde dat er in de
hele club maar een echte vent was en dat was een vrouw die wel door
de regen durfde te komen.

Zondag 9 juniZondag 9 juniZondag 9 juniZondag 9 juniZondag 9 juni
Tegen kwart over acht ontwaakte iedereen een  klein beetje, behalve
Jacob, die werd om kwart voor negen wakker gemaakt. Nadat iedereen
wat tabletjes had gehad gingen we om negen uur ontbijten.
Na veel, heel veel koffie en lekkere broodjes hebben we de tenten
weer afgebroken en alles weer ingepakt. We hebben nog even weer
wat bij gekletst en om twaalf uur hebben we de laatste kop koffie
gehad voor het vertrek huiswaarts. Onderweg hebben we nog een stop
gehad voor wat warm eten. Tegen zes uur waren wij weer thuis, even
omkleden en toen weer richting de Hendybar om de spullen weer op te
halen.
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Ik kan maar een ding hieraan toevoegen, je moet zo’n weekend eens
meegemaakt hebben, echt waar. Dit was gewoon onbeschrijfelijk gaaf.
Wij hebben vreselijk genoten en zijn volgend jaar weer van de partij.

Bedankt voor dit weekend allemaal!
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Deelnemers aan het kampeerweekend 2002:Deelnemers aan het kampeerweekend 2002:Deelnemers aan het kampeerweekend 2002:Deelnemers aan het kampeerweekend 2002:Deelnemers aan het kampeerweekend 2002:

Koos en Christien Spa,Jacob Schudde, Be Nieboer, Hanno en Bini
Engelkes, Jacob Toutenhoofd, Egelke en Froukje Perton, Hendrik Steen,
Siep Wierenga, Henk Mennega, Jaap en Marga Duit, Gert Ypema en
Yvonne Fleurke, Egbert Kruize, Flip en Daniel Kolthof, Hilvert en Harry
Smits, Jan en Sandra Kolthof.



Morigerweg 22 - 9697 SN  Blijham
Telefoon 0597 - 561433

Voor al uw:

♦♦♦♦♦ NIEUWBOUW - VERBOUW

♦♦♦♦♦ ONDERHOUD - RENOVATIE

♦♦♦♦♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN



Skeelertocht 25 mei
door Jaap Duit

De begeleiding van de skeelertocht in Oude PekelaDe begeleiding van de skeelertocht in Oude PekelaDe begeleiding van de skeelertocht in Oude PekelaDe begeleiding van de skeelertocht in Oude PekelaDe begeleiding van de skeelertocht in Oude Pekela
is voor ons motorrijders altijd weer een welkomeis voor ons motorrijders altijd weer een welkomeis voor ons motorrijders altijd weer een welkomeis voor ons motorrijders altijd weer een welkomeis voor ons motorrijders altijd weer een welkome

afwisseling.afwisseling.afwisseling.afwisseling.afwisseling.

Helaas moet je voor dit evenement over het certificaat voor
verkeersregelaar beschikken. Omdat de opleiding voor dit certificaat
niet meer gegeven wordt beschik ik helaas niet over dit papiertje, wat
ik heel erg jammer vind. Maar niet getreurd, ik heb toch meegereden,
en wel met een cameravrouw van videogroep FOCUS uit Oude Pekela,
die elk jaar een film van dit evenement maakt.

We waren een gezellige MC Mios ‘93 groep die bestond uit:
B. Nieboer, H. Smits, G. Ypma, L. Teuben, R. Huls, W. Kenter, H. Arends,
J. Duit, P. v/d Zijl, W. Swarts, J. Spa en F. Kolthof.

Dat de techniek je wel eens in de steek kan laten daar kwamen twee
van deze rijders achter.



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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Eentje kwam zonder stroom te staan en om dit op te lossen is hij naar
Koos Mulder gereden om de accu te vernieuwen, zodat hij weer vrolijk
verder kon rijden. En wat bleek later toen het nog geen honderd procent
was, dat er vet in de lichtschakelaar zat waardoor de accu werd
leeggezogen.

SpanningsregelaarSpanningsregelaarSpanningsregelaarSpanningsregelaarSpanningsregelaar
Ook kan het gebeuren dat er een spanningsregelaar middendoor breekt
zodat de stroomvoorziening niet optimaal meer is. Dan is huiswaarts
keren de enige oplossing. Dit was gelukkig aan het eind van de toer.

We hebben het gelukkig de hele dag droog gehouden, ondanks de
voorspellingen. De buien trokken gewoon om ons heen. Totdat wij de
motoren gingen aftanken bij de BP pomp {de benzine werd gesponsord
door deze pomp} toen begon het toch te hozen. Maar wij stonden lekker
droog en toen de tanks vol waren was het droog, en konden we terug
kijken op een geslaagde motor-skeelertocht.







Echte
boerenleverworst - metworst

brunswijckersnijworst
boterhamworst

hausmacherleverworst

fijne specialiteiten

van uw
ambachtelijke slager

Edwin Wiebrands

Hoofdweg 285, Bellingwolde, tel. 0597 - 531452
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Beste leden,

Graag wil ik mij even voorstellen aan jullie als nieuw redactielid van
de Pitstop van MC Mios’93.

Nadat ik in 1992 mijn motorrijbewijs heb gehaald, heb ik eerst een
paar jaar op m’n ‘oude’ Honda CB 900 F2 Bol‘Dor rond gereden. Hier en
daar een paar toertochtjes meegepakt samen met een paar vrienden.

Ook hebben we een reisje langs de Main gemaakt van Köln naar Lengfurt,
dat ligt dicht bij Marktheidenfeld. (zie ook: www.janwierenga.com)
Dit is een heel mooie route om te rijden.

Na een paar jaar had ik besloten om een ‘nieuwe’ fiets te kopen. Na
veel kijken en prijs vergelijken, want ik ging eigenlijk voor een Pan Am,
heb ik een Suzuki GSX 1100 F uit 1995 aangeschaft, compleet met
top- en zijkoffers.

Ik rijd hier nog steeds op met volle tevredenheid, al moet ik wel zeggen
dat ik dit jaar helaas nog geen 1000 km gereden heb.

Ik ben nu een paar jaar lid van MC Mios ’93 en met veel plezier. Ondanks
dat ik niet vaak mee ga is het, de keren dat ik erbij ben, altijd gezellig.

Het is de bedoeling dat ik het maken van de Pitstop overneem van
Harald Rotgers. Dit is de tweede Pitstop die we samen hebben gemaakt.

Verder wens ik jullie allen nog een aantal lekkere motordagen in 2002
toe en alvast een mooi motorjaar 2003 zonder problemen.

Groeten van Jan Wierenga

Even voorstellen
Jan Wierenga



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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Motorrijders die geen lid zijn van de club en graag een keer met een
ledentoertocht ter introductie willen meerijden, wordt een vergoe-
ding 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 vergoe-
ding is voor koffie en het uitzetten van toertochten, want ook voor u is
de toertocht uitgezet. Daarnaast is het niet eerlijk tegenover onze duo-
leden die wel lid zijn van de club. Het lidmaatschap bedraagt Euro 12,-
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, accessoi-
res en verdere artikelen. Jaap Middel geeft korting op kleding (uit-
gezonderd BMW en Daijnese kleding) en accessoires.

Mededelingen

Alex Oldenburger uit Veendam
Harry Zweep uit Winschoten
Danny Wolthuis uit Winschoten
Luppo en Lutia Ploeger uit Oude-Pekela

Nieuwe leden
MC Mios’93



Transportbaan 20
9672 BK  Winschoten
tel: 0597-432552

AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
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Verjaardagskalender
MC Mios’93

Jul iJul iJul iJul iJul i
Gea Hoogakker, Hinny Boekelo, Fally Spit, Tom Eiten,Bert Lammers, Jurren Boltjes,
Anita Berkenbosch, Erik Modderman, Jan Tepper, Jacob Mulder, Michiel Kaldijk,
Gerry en Ina Harkema.

AugustusAugustusAugustusAugustusAugustus
Jan Huisman, Froukje Perton, Binie Engelkes, Willy Swarts, Koos Spa, Ben Brader,
Bé Nieboer, Jaap Duit, Harry Rouppé, Wipko Mellema, Peter Slager, Henk Wierenga,
Jonny v. Hoorn.

Allen hartelijk gefeliciteerd met jullie verjaardagen, een jaartje ouder doch jong
van binnen!!

SeptemberSeptemberSeptemberSeptemberSeptember
Ook willen wij alvast de leden feliciteren die in de maand september jarig zijn:
Ronny v/d Zijl, Henk Goren, Tammo Rouppé, Henry Fisscher, Yvonne Fleurke, Albertje
Boog, Flip Kolthof, Henk Folkringa, Roelf Hummel, Roelf Huls, Jan de Jager, Edwin
Wiebrands, Klaas Heres.

Allen een prettige dag toegewenst!

Speciaal voor de 50-jarigen!Speciaal voor de 50-jarigen!Speciaal voor de 50-jarigen!Speciaal voor de 50-jarigen!Speciaal voor de 50-jarigen!
Sieneke Kruize, Binie Engelkes en Gerry Harkema.



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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Zaterdag 6 juli heeft de jaarlijkse barbecuetochtZaterdag 6 juli heeft de jaarlijkse barbecuetochtZaterdag 6 juli heeft de jaarlijkse barbecuetochtZaterdag 6 juli heeft de jaarlijkse barbecuetochtZaterdag 6 juli heeft de jaarlijkse barbecuetocht
weer plaatsgevonden.weer plaatsgevonden.weer plaatsgevonden.weer plaatsgevonden.weer plaatsgevonden.

Het weer zag er die dag niet echt geweldig uit om een toertocht met
aansluitend een barbecue te houden. Maar naarmate de avond naderde
klaarde het behoorlijk op en werd het alsnog een prachtige avond om
te rijden. Aankomen rijdend bij de Hendybar bleek dat er zich al een
groot aantal deelnemers zich hadden verzameld om deze tocht te rijden.
Naar mijn schatting wel 40 motoren, al dan niet met duopassagier. Om
zes uur zou er gestart worden. Na een kop koffie vertrok de hele club in
kleine groepjes. De voorbereiding van de barbecue was toen nog in
volle gang. Deze werd gehouden achter de Hendybar in een tweetal
legertenten: een tent om te eten en een “biertent”. De barbecue was
gelukkig in de buitenlucht geplaatst.

WindmolenparkWindmolenparkWindmolenparkWindmolenparkWindmolenpark
Aldus vertrok de hele club uit Blijham naar de duitse grens. De route
voerde ons langs duitse windmolens. Inwoners van De Lehte, behorende
bij Bellingwolde, voeren nog immer actie tegen dit windmolenpark. Naar
hun mening ondervinden zij, die op een steenworp afstand van de
molens wonen, nogal veel geluidshinder van deze eigenlijk prachtige
apparaten. Op het moment van schrijven heeft de Europese Unie
bepaald dat de molens in strijd zijn met de Europese regelgeving en
dienen te worden afgebroken.

Boei 12Boei 12Boei 12Boei 12Boei 12
Vervolgens gingen we via Wymeer weer bij Bellingwolde de grens over
richting Het Oldambt. Het volgende doel was het Schildmeer. Bij “Boei
12” zouden we een kop koffie met gebak kunnen nuttigen. Het was
wel even een hele toer om in de ‘pits’ te komen. Beneden, boven of op
het terras, dat was toch wat onduidelijk. Uiteindelijk zijn we
binnengekomen door de niet gebruikelijke ingang en hebben we ons
maar laten vallen. Koffie en gebak smaakten overigens prima. Na een
uurtje bijgetankt te hebben vervolgden we onze weg weer.

Barbecuetocht 6 juli
door Jaap Siems



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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Ditmaal richting Slochteren. Op zich leent de gasbel zich uitstekend
voor het rijden van toertochten.

Via Veendam en de Pekela’s zijn we in Blijham aangekomen. Al met al
zijn we denk ik zo’n twee en een half uur onderweg geweest met prachtig
motorweer. Naar mijn weten zijn er geen rare dingen gebeurd. Dus we
kunnen terugkijken op een leuke avondtocht.

KnorrenKnorrenKnorrenKnorrenKnorren
Inmiddels begonnen de magen te knorren zodat de meeste deelnemers
naar huis gegaan om hun stalen ros weer op stal te zetten. Om een uur
of half elf was iedereen weer terug, zodat de barbecue aangestoken
kon worden. Het vlees en de salades smaakten precies zoals ze eruit
zagen: geweldig lekker. Er heerstte meteen een gezellige sfeer hetgeen
mede veroorzaakt werd door veel mensen in een tent met eten, drinken
en muziek.

Naarmate de magen voller begonnen te worden trokken de eerste
artiesten ten tonele. Met name Anno trok tijdens zijn optreden veel
bekijks. Het lage dak van de tent belette hem enigszins zijn acts uit te
voeren zodat we nog enkele tegoed hebben.

Art iestenArt iestenArt iestenArt iestenArt iesten
Nadat de optredens van de diverse artiesten afgerond waren was er
gelegenheid te dansen met de beroemdheden. Ter afsluiting opende
Jacob de stamtafel hetgeen zeer veel hilariteit opleverde gezien
sommige bakken niet alleen schuin waren maar ook nog eens zeer
vaak herhaald werden.

Al met al kunnen we terugkijken op een erg geslaagde avond en ik wil
hierbij dan ook alle mensen die deze gezellige avond mogelijk gemaakt
hebben hartelijk bedanken.



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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Het zijn citaten uit brieven die mensen aanHet zijn citaten uit brieven die mensen aanHet zijn citaten uit brieven die mensen aanHet zijn citaten uit brieven die mensen aanHet zijn citaten uit brieven die mensen aan
verzekeringsmaatschappijen stuurden.verzekeringsmaatschappijen stuurden.verzekeringsmaatschappijen stuurden.verzekeringsmaatschappijen stuurden.verzekeringsmaatschappijen stuurden.

Dit is dus allemaal echt!Dit is dus allemaal echt!Dit is dus allemaal echt!Dit is dus allemaal echt!Dit is dus allemaal echt!

- Bij thuiskomst reed ik per ongeluk een verkeerde oprit in en ramde ik
een boom die daar bij mij niet staat.

- De jongen was overal en nergens op straat, ik moest meerdere
bochten nemen voordat ik hem raakte.

- Toen ik de kruising naderde, verhief zich daar een hek om mijn vrije
zicht te belemmeren.

- Wie mijn portemonnee gestolen heeft kan ik u niet zeggen, aangezien
er van mijn familie niemand in de buurt was.

- Ik reed door de weide. Plotseling kwamen er van links en rechts
meerdere voertuigen. Ik wist niet meer waar ik heen moest, en toen
knalde het van voren en van achteren.

- Intussen is het loopgips van mijn rechterarm verwijderd.
- Ik verwijderde mij van de rand van de straat, wierp een blik op mijn

schoonmoeder en reed vervolgens het talud af.
- Uw computer heeft mij een kind toebedeeld. Maar ik heb helemaal

geen kind. En al helemaal niet van uw computer.
- (uit een proces-verbaal) De achtervolgde sprong te water en dook

ondanks meermaals herhaalde sommatie niet meer op.
- Bovendien heb ik voor mijn eerste ongeluk en na mijn laatste

schadevrij gereden.
- Een voetganger kwam plotseling van de stoep en verdween vervolgens

zonder een woord te zeggen onder mijn auto.
- Ik heb zoveel formulieren moeten invullen, dat ik veel liever had

gehad dat mijn geliefde man helemaal niet was gestorven.
- Mijn motorfiets moest, net als ikzelf, vanwege ernstige schade

weggesleept worden.
- Ik overreed een man. Hij gaf zelf toe schuldig te zijn, omdat hem dit al

een keer eerder gebeurt was.
- Ik ben nog nooit van een ongeval weggevlucht. Integendeel. Ik moest

altijd weggedragen worden.

Comic corner
Citaten aan verzekeringsmaatschappijen I



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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- De tennisbal kwam elegant en zuiver aan (geslagen door mijn dochter).
Helaas heb ik mijn hoofd in plaats van het racket er voor gehouden.

- Volgens de taxatie van de expert zal de schade tussen de 250.000
en een kwart miljoen bedragen.

 - Tijdens het dansen van de bekende Holladihia-Hoppsassa sprong ik
overmoedig omhoog, waarbij ik mijn danspartner stevig ondersteunde.
Daarbij kwam het kelderplafond sneller op mij af dan ik verwachtte.

- In U schrijven van 26.6 over de nieuwe eigen bijdrage heeft u mij
allervriendelijkst tot mejuffrouw bevorderd, wat echter in samenhang
met mijn voornaam Henk helaas aanleiding tot pijnlijke vermoedens
kan geven.

- Ik reed eerst met mijn auto tegen de vangrail, sloeg toen over de kop
en knalde tenslotte tegen een boom. Toen verloor ik de macht over
het stuur.

- Met de wettelijke ter plaatse toegestane maximum snelheid botste
ik op een vrouw die mij tegen alle geldende voorschriften tegemoet
kwam.

- De andere wagen was absoluut onzichtbaar en toen verdween hij.
- De andere auto kwam met de mijne in botsing zonder mij zijn

bedoeling kenbaar te maken.
- In hoog tempo naderde de telegraafpaal mij. Ik begon te zigzaggen

maar ondanks dat raakte de telegraafpaal mij tegen de radiator.
- Nog voor ik hem aanreed was ik er al van overtuigd, dat deze oude

man nooit de overkant van de straat zou bereiken.
- Omdat de voetganger niet beslissen kon naar welke kant hij

wegrennen moest, reed ik over hem heen.
- Na veertig jaar schadevrij te hebben gereden viel ik achter het stuur

in slaap.
- Een onzichtbaar voertuig kwam uit het niets, ramde tegen mij aan en

verdween spoorloos.
- Ik had de hele dag planten ingekocht. Toen ik de kruising naderde,

groeide er plotseling een flinke struik in mijn gezichtsveld en ik kon
het andere voertuig totaal niet meer zien.

- Toen ik een vlieg wilde doodslaan raakte ik een lichtmast.
- In eerste instantie heb ik tegen de politie gezegd dat ik niet gewond

was, maar toen ik mijn hoed afzette bemerkte ik de schedelbreuk.
- Toen ik met mijn auto van de weg raakte, werd ik eruit geslingerd en

kwam ik in het weiland terecht. Een paar koeien vonden mij later in
mijn gat.
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TTTTToeroeroeroeroertttttochtochtochtochtochten in 2002en in 2002en in 2002en in 2002en in 2002

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
welkom) lid worden van een motorclub? Aarzel danwelkom) lid worden van een motorclub? Aarzel danwelkom) lid worden van een motorclub? Aarzel danwelkom) lid worden van een motorclub? Aarzel danwelkom) lid worden van een motorclub? Aarzel dan
niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.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 Euro 23,00 per jaar voor de bestuurder en Euro
12,00 per jaar voor de duopassagier.
Heeft u belangstelling, dan kunt u onderstaande strookje inleveren of op-
sturen 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?



Motor-
verzekering

Hoofdweg 159    Bellingwolde    telefoon (0597) 53 14 90

ASSURANTIE- EN
ONROERENDGOED-
KANTOOR

Heeft u uw motor nog niet bij
ons verzekerd. Vraag vrijblij-
vend een offerte of het nu gaat
om een:

· W.A.
· W.A. en brand/diefstal
· All risk
· Opzittende verzekering

Wij kunnen u hierover adviseren.



voorruit

gratis

C.r.c. Veendam
Cereslaan 1a
9641 MJ  Veendam
tel.: 0598 634265
fax: 0598 634103
Rondeboslaan 5
9936 BJ  Delfzijl
tel.: 0596 632249
http://www.glasgarage-veendam.nl
Email: crc.veendam@zonnet.nl

autopoetsbedrijf
Voor bedrijven en particulieren
Gespecialiseerd in showroom shine

Een afspraak voor een
schone auto is zo gemaakt

Op onze homepage
vindt u onder ‘actie’
een kenteken dat elke
maand vernieuwd
wordt. Kijk en win een
gratis beurt voor uw
auto.

GlasGarage Veendam
Cereslaan 1a
9641 MJ  Veendam
tel: 0598 634265
fax: 0598 634103
Rondeboslaan 5
9936 BJ  Delfzijl
tel.: 0596 632249
http://www.glasgarage-veendam.nl
Email: postmaster@glasgarage-veendam.nl

GlasGarage

GlasGarage

GlasPas
specialist in autoruiten

Voorruit vervangen
Wij vervangen de voorruit gratis
als u een standaard wa-extra
verzekering heeft.

Kenteken graveren
Een goede methode om diefstal
van uw auto te voorkomen. Wij
gravere uw kenteken gratis. Klaar
terwijl u wacht!

Reparatie
Reparatie van sterren en
scheurtjes gebeurt vakkundig en
snel met de speciale GlasGarage-
harsinjectiemethode. Gratis als u
wa-extra verzekerd bent.

Als bezitter van de glaspas (die u
gratis kunt afhalen indien u wa-
extra verzekerd bent) heeft u recht
op bovenstaande. De glaspas
heeft nog meer voordelen. Deze
leggen wij u graag uit aan de
Cereslaan 1a te Veendam.

Een ster in autoruiten
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