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Beste motorclubleden,

De feestdagen zijn in zicht en hieruit kan worden geconcludeerd
dat ook een einde is gekomen aan de verreden toertochten.
Diverse toertochten zijn in het water gevallen of het was te koud,
maar ondanks dit, veel deelnemers en veel plezier. Kortom: een
jaar wat beter had gekund, maar het bestuur kijkt met genoegen
terug op een mooi motorseizoen. De toercommissie heeft veel werk
verricht om de toertochten uit te zetten; alvast dank. De redactie
van het clubblad, waar jullie nu in lezen, is ook druk doende ge-
weest en verdient een dikke pluim. Ook de medebestuursleden
krijgen een complimentje voor de tijd die zij erin hebben gesto-
ken. Ik zal zeker mensen vergeten om te bedanken, maar dat is
niet met opzet!!

Alvast fijne feestdagen toegewenst en een voorspoedig 2003.

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
Jan Wierenga e-mail: jan.wierenga@hccnet.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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De nieuwe motorkentekenplaatDe nieuwe motorkentekenplaatDe nieuwe motorkentekenplaatDe nieuwe motorkentekenplaatDe nieuwe motorkentekenplaat
is voorzien van het EU-symboolis voorzien van het EU-symboolis voorzien van het EU-symboolis voorzien van het EU-symboolis voorzien van het EU-symbool

mememememet daarin het daarin het daarin het daarin het daarin het NLt NLt NLt NLt NL-t-t-t-t-tekekekekekenenenenen
opgenomen in de folie.opgenomen in de folie.opgenomen in de folie.opgenomen in de folie.opgenomen in de folie.

VVVVVoor 1 foor 1 foor 1 foor 1 foor 1 februari 2003ebruari 2003ebruari 2003ebruari 2003ebruari 2003
De kentekenplaat heeft een kleiner formaat gekregen en meet
nu 21 x 14,3 cm. Per motor wordt één nieuwe kentekenplaat ver-
strekt. De eigenaar of houder van een motor krijgt tot 1 februari
2003 de tijd om de oude plaat te verwisselen voor een nieuwe.

Bij de afgifte van uw kentekenplaten toont u aan de kenteken-
plaatfabrikant uw legitimatiebewijs en de delen I en II van het
kentekenbewijs. De kentekenplaatfabrikant registreert uw gege-
vens. Het kentekenbewijs deel I wordt afgestempeld. Het stem-
pel is het bewijs dat er een nieuw kentekenplaat is afgegeven.
Nadat dit stempel op het kentekenbewijs is aangebracht, mag er
geen nieuwekentekenplaat meer worden afgegeven.

Voor meer vragen kun je terecht bij:

RDW
Postbus 3000
9640 RA Veendam
Of via de website: http://www.rdw.nl

Nieuwe kentekenplaten
voor motorfietsen



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



* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* ONDERHOUDSWERKEN

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

Evenals dit jaar hopen we bij voldoende deelnameEvenals dit jaar hopen we bij voldoende deelnameEvenals dit jaar hopen we bij voldoende deelnameEvenals dit jaar hopen we bij voldoende deelnameEvenals dit jaar hopen we bij voldoende deelname
ook in 2003 weer een theorieavond voor onzeook in 2003 weer een theorieavond voor onzeook in 2003 weer een theorieavond voor onzeook in 2003 weer een theorieavond voor onzeook in 2003 weer een theorieavond voor onze

leden te organiseren.leden te organiseren.leden te organiseren.leden te organiseren.leden te organiseren.

Net als andere jaren wordt deze avond verzorgd door Herman
Frericks. Er wordt gewerkt volgens de nieuwste exameneisen.

Deze avond wordt gehouden op 19 februari in het leslokaal van
Rijschool Herman Frericks, Aa-stroom 20a in Oude Pekela.
De aanvang is om 19.30 uur.

Opgave vanaf heden bij Bé Nieboer, telefoon: 0597 - 614904.
Er kunnen maximaal 20 personen aan deze avond meedoen,
dus vol = vol.

Theorieavond 2003



Autoschadebedrijf

BONNIE BISSCHOP

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

Z.g.a.n. Combi MotorpakZ.g.a.n. Combi MotorpakZ.g.a.n. Combi MotorpakZ.g.a.n. Combi MotorpakZ.g.a.n. Combi Motorpak
Kleur: wit/rood/blauw
Maat: 56
Prijs: Euro 250.-
Henk Scholtens
Oosterstraat 55, Blijham
Tel: 0597 - 563350

Kinderhelm UvexKinderhelm UvexKinderhelm UvexKinderhelm UvexKinderhelm Uvex
Maat: XXS
Kleur: zwart/paars/rose/zilver
R. Lohof
Oosterstraat 34, Blijham
Tel: 0597 - 561639

FZ 750 rood met volle kuipFZ 750 rood met volle kuipFZ 750 rood met volle kuipFZ 750 rood met volle kuipFZ 750 rood met volle kuip
Bouwjaar: 1986
Prijs: Euro 2000.-
In mei 2002 grote beurt gehad, nieuwe tandwielen/ketting/accu
In juni 2002 velgen goudkleur gespoten
Zeer mooie motor, z.g.o.h
Jan Kolthof
Pietheinlaan 13, Winschoten
Tel: 0597 - 432793 (na 18.00 uur)
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Landelijk Overlegorgaan Toerclubs
door Bé Nieboer

In november 1989 hebben een aantal toerclubs deIn november 1989 hebben een aantal toerclubs deIn november 1989 hebben een aantal toerclubs deIn november 1989 hebben een aantal toerclubs deIn november 1989 hebben een aantal toerclubs de
hoofden bij elkaar gestoken en hun onvrede bespro-hoofden bij elkaar gestoken en hun onvrede bespro-hoofden bij elkaar gestoken en hun onvrede bespro-hoofden bij elkaar gestoken en hun onvrede bespro-hoofden bij elkaar gestoken en hun onvrede bespro-
ken over wat er zoal ontbrak aan de ondersteuningken over wat er zoal ontbrak aan de ondersteuningken over wat er zoal ontbrak aan de ondersteuningken over wat er zoal ontbrak aan de ondersteuningken over wat er zoal ontbrak aan de ondersteuning

van de toerclubs in Nederland.van de toerclubs in Nederland.van de toerclubs in Nederland.van de toerclubs in Nederland.van de toerclubs in Nederland.

De oprichting van het LOOT was al snel een feit, en de start
bestond hoofdzakelijk uit het verzamelen en uitgeven van een
uitgebreide toerkalender. Alle toerritten die bij het LOOT aange-
meld werden, werden op de kalender gezet. Het motto was en is:
Van de motorrijder voor de motorrijder. Heel snel begon de kleine
groep clubs die het LOOT opgericht hadden uit te groeien. Het
bleek dus dat er behoefte was aan de informatie. Toen werd het
ook tijd om aan de Nationale Toerkalender de Nationale Toer-
competitie te verbinden. Deze bestaat uit een individuele com-
petitie en een club competitie.

KampioensdagKampioensdagKampioensdagKampioensdagKampioensdag
Om dit te verwerken zijn vijf vaste medewerkers het hele jaar
bezig met het bijhouden van de ingestuurde inschrijfformulieren.
Elk jaar wordt de kampioensdag gehouden en dit evenement
wordt door een bij het LOOT aangesloten club georganiseerd.
Jaarlijks doen een 16-tal individuele en een 16-tal clubteams hier
aan mee. Steeds meer clubs sloten zich aan en de huidige stand
schommelt rond de 190 aangesloten clubs.

Door de groei van de clubs kwamen er ook vragen of het LOOT
nog iets meer kon doen. Toen werden de motorreizen die geor-
ganiseerd werden aan een vergelijkend onderzoek onderworpen
en kwam men tot de ontdekking dat daarin veel verschil in de
kwaliteit en de prijs was.

Het plan voor de Internationale Toerwijzer was geboren.



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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In 2002 is de 13e uitgave van dit boekwerkje uitgekomen, op A5
formaat en ruim 200 bladzijden informatie voor de motorrijder.
Tijdens een ledenvergadering kwam de vraag naar voren of het
mogelijk was om een collectieve Club WA-verzekering te realise-
ren. Ook hiermee is men binnen het LOOT aan de gang gegaan
en inderdaad die verzekering was de start van wat later een veel
bredere verzekerings-poot werd met het L.A.M.P., het LOOT-Auto-
Motor-Plan, waarvan de AMEV de verzekeraar is. Het feit dat de
AMEV de LOOT activiteiten weet te waarderen komt tot uiting in
een sponsoring voor de afgelopen drie jaren en voor de volgende
drie jaar.

Dan weet het LOOT ook de weg te vinden naar de grote Motor-
beurzen die gehouden worden en de twee groten, de Motorbeurs
in de Jaarbeurs in Utrecht in februari/maart en de MotorRai in
Amsterdam worden de plaatsen waar het LOOT een stand heeft
en waar men namens de clubs staat. Profielmappen over de
clubs, die regelmatig worden bijgewerkt, staan de vragende mo-
torrijder ter beschikking, terwijl ook een foldermolen aanwezig
is met informatie welke de clubs zelf verzorgen.

Noordelijk MotorbeursNoordelijk MotorbeursNoordelijk MotorbeursNoordelijk MotorbeursNoordelijk Motorbeurs
Inmiddels wordt ook de Noordelijk Motorbeurs in Groningen in
januari door een aantal clubs verzorgd en is een plaatselijke club
op een jaarlijkse weerkerende motorbeurs in Landgraaf met de
LOOT-stand daar aanwezig.

Vanuit de overheid komen er steeds meer obstakels op het pad
van de motorrijders en steken de diverse verenigingen de hoof-
den bij elkaar en worden overlegorganen en een platform ge-
vormd waarin ook het LOOT zitting heeft. Wat betreft de afd. weg-
afsluitingen heeft het LOOT samen met ProAuto een de Stichting
Meldpunt Wegafsluitingen om eventuele plannen om bepaalde
wegen af te sluiten te weer- en op zoek te gaan naar andere
(motorvoertuig- vriendelijker) oplossingen.

Middels de rechter is de Stichting als gesprekspartner geaccep-
teerd en men is gelukkig dat er inderdaad al succes is geboekt.
Rest mij nog te vermelden dat al dit werk door vrijwilligers wordt
gedragen en door een grote groep vaste medewerkers wordt
gerealiseerd.



Supermarkt

Stuiver
Raadhuisstraat 10  -  Blijham

Hoofdweg 15
9697 NA
Blijham

Tel. 0597-561798
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Open tOpen tOpen tOpen tOpen toeroeroeroeroertttttocht vocht vocht vocht vocht van 25 augustus 2002 bekan 25 augustus 2002 bekan 25 augustus 2002 bekan 25 augustus 2002 bekan 25 augustus 2002 bekekekekekekenenenenen
vvvvvanachtanachtanachtanachtanachter de stamtafer de stamtafer de stamtafer de stamtafer de stamtafel in de Hendybarel in de Hendybarel in de Hendybarel in de Hendybarel in de Hendybar.....

Als tourcommissielid van MC Mios ‘93 is het mogelijk dat je een
keer mag inschrijven. Hoewel ik ook liever op mijn motor zit heb
ik toch toegezegd.

Het inschrijven op zich is best gezellig, want je ziet een hoop le-
den en niet-leden. Wat ik wel waardeerde was dat Christien mij
met raad en daad bij stond om te bepalen wie wel of geen lid was
omdat de niet leden moesten betalen om mee te rijden.

Zolang je zit in te schrijven verveel je je niet, maar er komt een
moment dat iedereen aan de rit is, maar ook dan is het gezellig
vertoeven in de Hendybar. Op tijd een natje en een droogje daar
vaart een mens wel bij. Een van de eerste inschrijvers was een
man uit Hilversum die ons al op zat te wachten. Hij heeft de tocht
zo snel gereden dat toen hij al weer binnen was de laatste eigen-
lijk net was vertrokken. Dit moet tegen twaalven geweest zijn. Hij
pakte zijn broodtrommel, en met een kop koffie erbij was zijn
lunch verzorgd. Dit zijn echte kilometer ‘LOOT’ rijders.

50/5050/5050/5050/5050/50
Toen alle inschrijvingen verwerkt waren zijn Bé Nieboer en ik even
gaan tellen om te kijken hoeveel leden en niet leden er waren.
Het leden aantal viel ons toch wel tegen, een slordige 35 rijders
uit eigen gelederen is bij een ledental van 170 toch wel wat aan
de lage kant. Daar tegenover hadden zich nog wel dertig niet le-
den ingeschreven dus bijna 50/50.

Wij van de tourcommisie doen een hoop werk om de tochten zo
afwisselend en gevarieerd mogelijk uit te zetten, maar ideeën
zijn natuurlijk altijd welkom. Terug kijkend op toch een gezellige
inschrijfdag en een ervaring rijker.

Open toertocht 25 augustus
door Jaap Duit
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Mij is gevraagd om ook eens een stukje te schrijvenMij is gevraagd om ook eens een stukje te schrijvenMij is gevraagd om ook eens een stukje te schrijvenMij is gevraagd om ook eens een stukje te schrijvenMij is gevraagd om ook eens een stukje te schrijven
voor ons clubblad. voor ons clubblad. voor ons clubblad. voor ons clubblad. voor ons clubblad. Maar eerst een voorwoord, wantMaar eerst een voorwoord, wantMaar eerst een voorwoord, wantMaar eerst een voorwoord, wantMaar eerst een voorwoord, want

zo gemakkelijk als het klinkt ging het allemaal niet.zo gemakkelijk als het klinkt ging het allemaal niet.zo gemakkelijk als het klinkt ging het allemaal niet.zo gemakkelijk als het klinkt ging het allemaal niet.zo gemakkelijk als het klinkt ging het allemaal niet.

Allereerst kwamen we dinsdagavond vóór de Run bij elkaar, op
het politiebureau in Winschoten, om alle details en alles wat er
bij komt kijken door te nemen. Dit liep allemaal voorspoedig tot
het vraagstuk motorverzekering om de hoek kwam kijken. Wij
gingen er vanuit dat de organisatie dit goed voor elkaar had, maar
niets is minder waar. We waren slechts verzekerd voor 3500
gulden en dit was een grap. Omdat er motoren bij waren die wel
20.000 gulden waard zijn gingen we hiermee niet akkoord, maar
ware het niet dat we Theo Visser in ons midden hadden. Hij had
dit al vaker geregeld bij een ander evenement en dit was dik voor
elkaar. We spraken af dat Theo contact zou opnemen met de
organisatie, mochten ze dit niet anders regelen dan zouden wij
niet gaan rijden. Tot ieders opluchting heeft Theo dit geregeld voor
ons en waren we voor die dag allemaal verzekerd. Theo een dikke
pluim vanaf deze kant.

Lutje RunLutje RunLutje RunLutje RunLutje Run
Maar nu de dag zelf, Flip Kolthof, Hivert Smits en ondergetekende
zijn tegen elf uur naar de Klinker gegaan omdat Flip al op tijd
met de Lutje Run moest starten. Omdat wij bij elkaar in dezelfde
straat wonen was het gewoon leuk om tegelijk weg te gaan. Daar
stond onze grote tent al gereed en er was deze keer veel ruimte
voor vrijgehouden zodat we onze motoren goed konden stallen.
Tegen twaalf uur kwamen de rest van de motorrijders onder aan-
voering van Jacob Schudde uit Blijham en ook Supervisor
Christien was gearriveerd die alles op papier had zodat we
kompleet waren.

Het weer was verder prima zowel voor ons als voor de lopers.
Niet zo warm als voorgaande jaren.

RUN 14 september 2002
door Johan Bontsema



*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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TTTTTopopopopop
Deze keer was de verzorging uitstekend voor elkaar. Aan alles
was gedacht en we hoefden nergens meer achteraan, zelfs aan
het middag uur was gedacht. Mijn complimenten aan de organi-
satie.

De starDe starDe starDe starDe starttttt
Maar nadat om twaalf uur de Lutje Run was begonnen en tegen
kwart voor een was afgelopen, begon om één uur het grote werk
voor ons, want zowel de 100 km, de marathon en de estafette
gingen vrijwel direct na elkaar van start. Er waren diverse motor-
rijders onderweg voor de scheidsrechters, officials, pers en nog
veel meer, waar ondergetekende heel wat rondjes heeft gereden
met mensen van SBS6 en Dagblad van het Noorden en nog vele
anderen. Dit was elke keer uitkijken geblazen met al die mensen
op het parkoers want je kon niet overal zo maar inhalen daar het
op sommige plekken heel smal was. Dit was voor mij de tweede
keer dat ik mee reed en voor mijzelf was het weer een leuke dag
waar veel te zien was onderweg, straten leuk versierd enz. Ik ben
zelf om half elf naar huis gegaan, maar niet iedereen is weg ge-
gaan er zijn nog wat gebleven voor calamiteiten. Het was een
lange dag. Ik vond het erg gezellig en wat mij betreft op naar Run
2003.

RunrijdersRunrijdersRunrijdersRunrijdersRunrijders
De Runrijders waren: Flip Kolthof, Hilvert Smits, Jacob Schudde,
Flip v/d Zijl, Luppo Teuben, Bé Nieboer, Theo Visser, Herman
Frericks, André Komies, Henk Loois, Harm Kruize, Roelf Hum-
mel, Willy Swarts, Henk Folkringa, Ben Brader, Johan Bontsema
en Christien Spa.

Voor Radio Winschoten reden Henk Goren en Willem Hensema.



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



Geachte mevrouw/heer,

Namens Radio Winschoten willen wij u langs deze weg nogmaals bedanken voor
het sponsoren van Radio Winschoten tijdens de RUN 2002.

Mede dankzij uw medewerking kon Radio Winschoten weer een zo compleet
mogelijk verslag van de RUN uitzenden.

Wij hopen bij een volgend evenement weer eens een beroep op u te mogen doen.

Met vriendelijke groeten,

Namens de PR van Radio Winschoten

Janneke Ploeger-Jalink



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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Wij zijn 22 september op activiteitentocht geweest.Wij zijn 22 september op activiteitentocht geweest.Wij zijn 22 september op activiteitentocht geweest.Wij zijn 22 september op activiteitentocht geweest.Wij zijn 22 september op activiteitentocht geweest.
De volgende spelen hebben we gedaan.De volgende spelen hebben we gedaan.De volgende spelen hebben we gedaan.De volgende spelen hebben we gedaan.De volgende spelen hebben we gedaan.

Visvangen, hoefijzer gooien, hoelahoepen, touwtje sprengen,
skilopen en op zo’n veerstok springen en we moesten nog vra-
gen beantwoorden. Het was heel leuk maar het regende ook wat
en dat was wel jammer.

Bij de kinderen is Silvia Lohof éérste geworden, Willem Lohof 2e

en Debbie Bontsema is 3e geworden.

UitzoekenUitzoekenUitzoekenUitzoekenUitzoeken
En 1 tot en met 3 kregen een beker met een bloemetje, de
andere kinderen mochten wat uitzoeken wat op de tafel stond.

Silvia Lohof zat achterop de motor bij Wuppie Lohof, Willem Lohof
zat bij Reinder Lohof achterop en Debbie Bontsema zat bij Johan
Bontsema achterop.

Het was een leuke dag.

Groetjes
Silvia Lohof

Activiteitentocht 22 september
door Silvia Lohof



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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Kerstpuzzel
8,268,268,268,268,268,268,268,268,268,268,268,268,268,26

E E R E G L E M E N T N E R U T S E B

L S C C L E I F O R P A L L A R E V O

N A T A A S H C S L I P U H Z O S B O

R B A A R R T C E K C S C E N P N N D

H O Y N A B T A N N T Y H L O S E E Y

N X A E G L U E R A T Z T L M R L L T

E E W T T I P R R T M I W E Z O H E S

L R D R Y F S T A N G L E N G T E S G

E M E A O R B G R T M L E H G O I S N

K O E T V E U L A A O D R I O M D I I

A T P S W G B R I L T R S E A U A W N

H O S Y N E R U T S V S T N M S D R I

C R S N Y D D R Y F S T A N G W E E A

S G N I G I L I E V E B N A A B E V R

G N I N I A R T N H U L D I G I N G T
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WoordzoekerWoordzoekerWoordzoekerWoordzoekerWoordzoeker

Alle woorden zitten kriskras verborgen in het veld met letters.
Als u alle woorden hebt gevonden vormen de niet gebruikte
letters een vaardigheid. Een ijijijijij staat als een yyyyy in het veld.

MOMOMOMOMOTTTTTORSPORORSPORORSPORORSPORORSPORTTTTT

baanbeveiliging helm race startbewijs
besturen huldiging reglement startplaats
boxermotor licentiehouder remweg sturen
bril luchtweerstand schakelen tank
carburator manche slip training
carter monza snelheid trainingstijd
drijfstang motorsport speedway verwisselen
drijfstanglengte overall start vlagsignaal
hellen profiel starten zijspan

Natuurlijk kan er weer iets leuks gewonnen worden.

Stuur je oplossing voor 15 januari 2003 op naar:

MC Mios ‘93MC Mios ‘93MC Mios ‘93MC Mios ‘93MC Mios ‘93
TTTTT.a.v.a.v.a.v.a.v.a.v. Jan Wierenga. Jan Wierenga. Jan Wierenga. Jan Wierenga. Jan Wierenga
BoBoBoBoBovvvvvenburen 1enburen 1enburen 1enburen 1enburen 10000077777
9675 HB Winschoten9675 HB Winschoten9675 HB Winschoten9675 HB Winschoten9675 HB Winschoten

De uitreiking vindt plaats tijdens de nieuwjaarsvisite in de Hendybar
op 1 februari 2003.

Kerstpuzzel
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SpreukenSpreukenSpreukenSpreukenSpreuken

- Je bent onbetaalbaar, daarom verhogen we je salaris maar niet meer.

- Groen betekent onervaren en links staat voor onhandig:
Waar staat Groen-Links dan voor?

- Van sommige mensen kun je niet begrijpen dat ze van miljoenen
zaadjes de snelste zijn geweest.

- Wat wordt gezegd als je verkering krijgt? ‘Ik hou van jou’
- Wat wordt gezegd als je gaat trouwen? ‘Ik hou heel veel van jou’
- Wat wordt gezegd als je gaat scheiden? ‘Ik hou alles van jou’

- Uit recent onderzoek is gebleken:
Treinen rijden niet op tijd maar op rails.

- De emancipatie van de vrouw houdt op wanneer haar auto het begeeft.

- Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niet vanzelf.

- Wie zijn billen brandt mag blij zijn dat ie niet andersom stond.

- Manager met peptalk: Afgelopen jaar stonden we aan de rand van de
afgrond maar sindsdien hebben we een grote stap voorwaarts gemaakt.

- De misdaad is al georganiseerd,
nu de politie nog.

Comic Corner



Morigerweg 22 - 9697 SN  Blijham
Telefoon 0597 - 561433

Voor al uw:

♦♦♦♦♦ NIEUWBOUW - VERBOUW

♦♦♦♦♦ ONDERHOUD - RENOVATIE

♦♦♦♦♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
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Zondag 22 september hadden we weerZondag 22 september hadden we weerZondag 22 september hadden we weerZondag 22 september hadden we weerZondag 22 september hadden we weer
onze activiteitentocht.onze activiteitentocht.onze activiteitentocht.onze activiteitentocht.onze activiteitentocht.

Ongeveer veertig personen meldden zich bij de Hendybar. De voor-
zitter gaf aan dat we maar in groepjes van vijf motoren moesten
rijden.

Het was een leuke tocht en de spelletjes waren ook mooi. We
hebben de lachspieren dan ook wel goed moeten gebruiken.

Als spelletjes hadden we: hoefijzer gooien, vissen, springstokken
(nou dat kon Trijnie als de beste), hoela hoepen, langlaufen en
natuurlijk onze verkeersquiz.

Prijzen:Prijzen:Prijzen:Prijzen:Prijzen:

De prijzen voor de volwassenen waren:

- Eerste prijs: Trijnie Wieringa met 1051 punten.
- Tweede prijs: René Lohof met 849 punten.
- Derde prijs: Alex Zaanburger met 835 punten.
- Poedelprijs: Flip v/d Zijl.

De prijzen voor de kinderen waren:

- Eerste prijs: Silvia Lohof met 871 punten.
- Tweede prijs: Willem Lohof met 791 punten.
- Derde prijs: Rianne Bonzema met 580 punten.

Activiteitentocht 22 september
door Marga Duit



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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Bedankt en tot ziens
door Harald Rotgers

Aan alle mooie dingen komt een einde.Aan alle mooie dingen komt een einde.Aan alle mooie dingen komt een einde.Aan alle mooie dingen komt een einde.Aan alle mooie dingen komt een einde.
Zo ook aan mijn betrokkenheid bij MC Mios ‘93.Zo ook aan mijn betrokkenheid bij MC Mios ‘93.Zo ook aan mijn betrokkenheid bij MC Mios ‘93.Zo ook aan mijn betrokkenheid bij MC Mios ‘93.Zo ook aan mijn betrokkenheid bij MC Mios ‘93.

De afgelopen zeven jaar heb ik mij met veel plezier inge-
zet bij het maken van het lijfblad van MC Mios ‘93: de
Pitstop. Ik ben al die tijd bijgestaan door een enthousiast
team van vrijwilligers waarop ik immer kon terugvallen.

In de loop der jaren heeft de Pitstop een hele ontwikke-
ling doorgemaakt: van eenvoudig clubblad tot een blad
dat zich kan meten met zijn concurrenten. (U bespeurt
hier inderdaad enige trots).

Gelukkig is met mijn vertrek de Pitstop niet ten einde.
Mijn werk zal worden overgenomen door Jan Wierenga.
We hebben de afgelopen keren de Pitstop samen gemaakt.
Ik kan u er van verzekeren dat het geen teleurstelling zal
worden. Jan deelt mijn enthousiasme. Ik wens hem, de
redactie en u allen nog veel plezier met de Pitstop!
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De laatstDe laatstDe laatstDe laatstDe laatste ledente ledente ledente ledente ledentoeroeroeroeroertttttocht wocht wocht wocht wocht werererererd vd vd vd vd verreden op zondagerreden op zondagerreden op zondagerreden op zondagerreden op zondag
derderderderdertien okttien okttien okttien okttien oktoberoberoberoberober. . . . . VVVVVererererertrek bij Hendybar om kwtrek bij Hendybar om kwtrek bij Hendybar om kwtrek bij Hendybar om kwtrek bij Hendybar om kwarararararttttt

 voor tien. De koffie was weer goed verzorgd, voor tien. De koffie was weer goed verzorgd, voor tien. De koffie was weer goed verzorgd, voor tien. De koffie was weer goed verzorgd, voor tien. De koffie was weer goed verzorgd,
 bedankt Ber bedankt Ber bedankt Ber bedankt Ber bedankt Bert en Diane.t en Diane.t en Diane.t en Diane.t en Diane.

De opkomst was goed te noemen plusminus 31 personen en dat
bij vier graden Celsius.

Er werd besloten om in twee groepen te vertrekken, de eerste
groep o.a. H. Kruize (zonder Sieneke) had het bij vertrek zeer
moeilijk om zijn PK’s in bedwang te houden. De tweede groep
zou vertrekken, maar de club was nog niet compleet. Prompt werd
er gebeld, Hanno waar blijven jullie en besloten om toch mee te
gaan, dus wachten, enige tijd later komt Hanno aangesneld, maar
zonder Binie dus maar wachten en wachten na een telefoontje
bleek dat de Honda NIET wilde starten. Na alle ‘ellende’ werd
besloten om rechtstreeks van Blijham naar Appingedam te
rijden, vervolgens daar de route weer op te pakken tot eetcafé
Winneweer, waar koffie met gebak genuttigd werd. Niemand
klaagde, want Jacob betaalde.

Drie huizen en een tutehokDrie huizen en een tutehokDrie huizen en een tutehokDrie huizen en een tutehokDrie huizen en een tutehok
De eerste groep vervolgde hun route, na rust [SNELWEG] en weer
enigszins op temperatuur gekomen, is de route vervolgd richting
Noordpolderzijl. Door de plaatsen Valom (drie huizen en een tute-
hok) richting Polen, daar is gestopt voor een pafke en een plas(je).
Vervolgens de route gevolgd richting Losdorp.

Toertocht 13 oktober
door Hilvert Smits



Echte
boerenleverworst - metworst

brunswijckersnijworst
boterhamworst

hausmacherleverworst

fijne specialiteiten

van uw
ambachtelijke slager

Edwin Wiebrands

Hoofdweg 285, Bellingwolde, tel. 0597 - 531452
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WegverbredingWegverbredingWegverbredingWegverbredingWegverbreding
De wegen waren smal, met heel veel, veel droge klei erop [voor
Jacob word er wegverbreding aangevraagd]. Plots blijft Froukje
staan en zegt: “Ik kan maar twee versnellingen gebruiken.”. Bij
aankomst Eemshaven restaurant ging Jacob een proefritje ma-
ken maar dat loste helaas niets op.

Het eten en drinken werd goed verzorgd. Er werden veel schnitzels
besteld.

Nadat ieder zijn of haar buik(je) verzadigd had, werd de route
vervolgd [zonder Jacob en Froukje] tot Delfzijl, daar gestopt om
te tanken en toen liniarekta naar Blijham.

Einde toertocht.

Organisatie, Leden bedankt voor een mooi motorseizoen.

Het ledenbestand telt heden 177 leden, dat is inclusief de duo-
leden. Dit jaar zijn er 14 nieuwe leden bij de club gekomen. Voor
het volgende seizoen hebben er 10 personen hun lidmaatschap
opgezegd, ook staan er alweer nieuwe leden klaar om lid te wor-
den. Verder hebben we 51 sponsoren die onze club steunen in
de vorm van een advertentie in ons clubblad. In Decenber zul-
len wij weer langs komen om een advertentie te vragen voor
ons clubblad, wij willen de sponsoren hartelijk danken voor hun
bijdrage aan de club.

Het ledenbestand van 2002
door Christien Spa



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
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 toer-
tochten, want ook voor u is de toertocht uitgezet. Daarnaast is
het niet eerlijk tegenover onze duoleden die wel lid zijn van de
club. Het lidmaatschap bedraagt Euro 12,00 per jaar.

U kunt het lidmaatschap per bank of rechtstreeks aan de pen-
ningmeester betalen. Dus niet tijdens toertochten. Bankrekening-
nummer: 30.66.43.014 t.n.v MC Mios ’93 te Blijham.

Als je lid bent van MC Mios ’93 kun je op vertoon van het pasje
korting krijgen bij Mulders Motoren in Veendam en Jaap Middel
in Stadskanaal. Mulders Motoren geeft korting op kleding,
accessoires en verdere artikelen. Jaap Middel geeft korting op
kleding (uitgezonderd BMW en Daijnese kleding) en accessoires.

LedenvergaderingLedenvergaderingLedenvergaderingLedenvergaderingLedenvergadering
Maandag 2 december 2002 om acht uur in de Hendybar.

NieuwjaarsvisiteNieuwjaarsvisiteNieuwjaarsvisiteNieuwjaarsvisiteNieuwjaarsvisite
Zaterdag 1 februari 2003 om acht uur in de Hendybar.
Neem een zaklantaarn mee en doe warme kleren en stevige
schoenen of laarzen aan.

Mededelingen



Transportbaan 20
9672 BK  Winschoten
tel: 0597-432552

AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
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Verjaardagskalender
MC Mios ’93

Oktober:Oktober:Oktober:Oktober:Oktober:
Evert Aukes, Marga Duit, Kootje Bos, Theo Drenth, Derk Huls,
Freka de Jager, Renso Kuiper, Reinder Lohof, Geertje Schudde,
Bert Schwertman, Gea Swarts, Ingmar Veen, Harriët ter Veer,
Bé Wever.

November:November:November:November:November:
Herman Frericks, Johan Hogenbirk, Harm Kruize, Egbert Kruize,
Thea Loois, Jouke Meering, Jan Mulder, Engel Perton,
Lutia Ploeger, Theo Prenger, Harald Rotgers, Janneke Rouppé,
Tinus Scholtens, Jacob Schudde, Helmer Schwertman,
Hilvert Smits, Willy Timmer.

Allen alsnog van harte gefeliciteerd met jullie geboortsdag!

December:December:December:December:December:
Antje Delger, Zwier Dijkhuis, Mark Cremers, René Heemstra,
Jan Geert v/d Laan, Harmina Schwennen, Karin Rouppé,
Jan Wierenga, Klaas de Wind, Lammert de Wit, Flip v/d Zijl.

Bovenstaande leden alvast gefeliciteerd met jullie verjaardagen
en een prettige dag toegewenst.

Speciaal voor de 50-jarige!!Speciaal voor de 50-jarige!!Speciaal voor de 50-jarige!!Speciaal voor de 50-jarige!!Speciaal voor de 50-jarige!!
Hilvert Smits



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

Loon-, Grondverzet- en Transportbedrijf

VAN DER WAL BLIJHAM
BEL VRIJBLIJVEND VOOR DE PRIJZEN VAN LEVERING TUINGROND, VULZAND ETC.

Stortplaats voor groenafval aan de Kentersweg
Op werkdagen geopend van 7.30 tot 16.30

1e zaterdag van de maand geopend van 9.00 tot 13.00

Maart, april, mei, september, oktober en november elke zaterdag geopend.
Ook voor het afhalen van tuingrond etc.

ISO 9002 VCA*
gecertificeerd

Winschoterweg 22
9697 XD BLIJHAM

TELEFOON : 0597 561427
FAX : 0597 562509

EMAIL : info@vanderwalblijham.nl

Kijk ook eens op onze website :

WWW.VANDERWALBLIJHAM.NL
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- Jacob, s’morgens gaat zitten te plassen
- Hij te beroerd is om te kuren
- Koos bijna geen klein koosje meer had
- Omdat hij zijn gulp open had laten staan onder het rijden
- Wij alle toertochten alweer hebben gehad
- De ledenvergadering op 2 december is in de Hendybar
- Onze club volgend jaar 10 jaar bestaat
- De motorbeurs in Groningen op 24-26 Januari 2003 is
- Wij jullie graag zien op de ledenvergadering
- Wij jullie ook graag zien op onze Nieuwjaarsvisite
- Die gepland is op 1 februari 2003 in de Hendybar
- Wij, het bestuur, ieder clublid prettige feestdagen toe wensen

DoorDoorDoorDoorDoordenkdenkdenkdenkdenkererererertjetjetjetjetje

Vergissen is menselijk, maar om de
boel echt in het honderd te laten
lopen heb je een computer nodig.

Wist u dat ?

Comic Corner



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



47

In het afgelopen jaar hebben we weer verschillendeIn het afgelopen jaar hebben we weer verschillendeIn het afgelopen jaar hebben we weer verschillendeIn het afgelopen jaar hebben we weer verschillendeIn het afgelopen jaar hebben we weer verschillende
tttttoeroeroeroeroertttttochtochtochtochtochten georganiseeren georganiseeren georganiseeren georganiseeren georganiseerd, td, td, td, td, te we we we we weeeeettttten twen twen twen twen tweeeeeeeeee

open tochten, vier ledentochtenopen tochten, vier ledentochtenopen tochten, vier ledentochtenopen tochten, vier ledentochtenopen tochten, vier ledentochten
en een kampeerweekend.en een kampeerweekend.en een kampeerweekend.en een kampeerweekend.en een kampeerweekend.

Op 28 april hadden we onze eerste toertocht van dit jaar.
Het was een open toertocht en hij ging door grotendeels
door Drenthe. Door het slechte weer deden er maar twintig
motoren met in totaal 26 personen waarvan de meeste de
tocht afgebroken hebben. Het bestuur heeft besloten om
deze tocht op 24 augustus 2003 opnieuw als open tocht te
laten rijden.

KoffieKoffieKoffieKoffieKoffie
Op 19 mei hadden we een ledentocht in Drenthe, Gronin-
gen en Friesland. De start was bij Motel v/d Valk in Assen en
er deden 48 personen aan mee. De tocht ging via Hoogkerk
en Oldehove naar Oudwoude voor een koffiestop. Na de kof-
fie werd er vervolgd via Buitenpost, Surhuisterveen en Opende
naar Bakkeveen waar bij Jodel Lowina de schnitzels al op
ons lagen te wachten. Na de lunch gingen we via Jubbega,
Noordwolde en Appelscha weer naar Assen. Mede door het
fraaie weer was dit een zeer geslaagde tocht.

Op 7, 8 en 9 juni hadden we onze jaarlijkse kampeer-
weekend. Dit jaar hadden we weer eens besproken op cam-
ping ‘De Wigwam’ in Oudemirdum. Door de overvloedige re-
genval op vrijdagmiddag en -avond zijn we pas op
zaterdagmorgen met 23 personen vertrokken naar de cam-
ping. Daar waren al drie personen aanwezig (deze waren
vrijdagavond laat nog naar de camping gereden) zodat er
totaal 26 deelnemers waren.

Toerverslag 2002
door Bé Nieboer



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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HavenstedenrouteHavenstedenrouteHavenstedenrouteHavenstedenrouteHavenstedenroute
Zaterdagsmiddags is er nog de Havenstedenroute gereden.
‘s Avonds was er weer een barbecue door de campingbaas
geregeld wat ook weer prima was verzorgd. Begeleid door
een lichtshow (verzorgd door Flip K.) werd er tot in de kleine
uurtjes gedanst.

Zondags is er via een mooie route binnendoor weer naar
Blijham gereden waar we om ongeveer vijf uur weer terug
waren.

BarbecueBarbecueBarbecueBarbecueBarbecue
6 Juli was er weer onze avondtocht met aansluitend de tra-
ditionele barbecue bij de Hendybar. Aan de tocht die door
Groningen ging deden 57 personen mee. Om tien uur kon
het barbecuespektakel in twee tenten achter de Hendybar
beginnen. Het geheel was als vanouds zeer goed verzorgd.
Alle deelnemers waren zeer te spreken over de gezellige
avond.

Mios BeerMios BeerMios BeerMios BeerMios Beer
Op 25 augustus werd onze tweede open toertocht gereden.
Het weer was prima en er namen 65 personen aan deze
tocht deel. Het was een mooie route die geheel door Duits-
land werd ver-reden. De tocht ging via Wymeer, Bunde en
Leer naar Stickhausen voor een koffiestop aan de Jummesee.
Via Holtgast, Remels, Stapel en Westerloy ging het vervol-
gens naar Bad Zwischenahn waar op meerdere adressen
gegeten kon worden .Na de lunch ging het via Specken,
Ahrensdorf, Surwold en Aschendorf weer naar het eindpunt
in Blijham. Opvallend was dat het aantal deelnemende le-
den aan de lage kant was (dertig stuks) Na afloop kregen de
deelnemers een leuke Mios Beer.



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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SpelletjesSpelletjesSpelletjesSpelletjesSpelletjes
22 september hadden we weer onze traditionele activiteiten-
tocht. Deze ging door Groningen en Drenthe. Aan deze tocht
deden 35 personen mee. De toercommissie had weer leuke
spelletjes bedacht waarin het weer op handigheid van de
deelnemers aankwam. Bij de volwassenen werd Trijnie Wier-
inga eerste. Zij mocht de wisselbeker mee naar huis nemen.
Tweede werd Rene Perton en derde Alex Oldenburger.

Bij de kinderen ging de eerste prijs naar Silvia Lohof, tweede
werd Willem Lohof, derde werd Debbie Bontsema.

Lekker frisLekker frisLekker frisLekker frisLekker fris
Op 13 oktober hadden we onze laatste toertocht van dit
jaar. Er deden 34 personen aan mee. De tocht ging via
Winneweer waar een koffiestop via Usquert en de Eemshaven
naar Losdorp voor een lunchstop. Na het eten ging het via
Delfzijl, Termunten, Nieuwwolda en Beerta weer richting Blij-
ham waar iedereen weer veilig terugkeerde. Bij deze laatste
tocht van het seizoen lieten de weergoden ons een beetje in
de steek. Het was namelijk maar vijf graden boven nul.

TTTTTerug kijkerug kijkerug kijkerug kijkerug kijkenenenenen
Het bestuur en de toercommissie kunnen terug kijken op
een redelijk toerseizoen, met wat tegenvallende deelnemers
aantallen.

Bij dezen wil ik alle leden van de toercommissie en Boje en
Petra Lap danken voor hun inzet en voor het komende sei-
zoen hoop ik op meer deelname van onze leden aan de
verschillende toertochten die al weer zijn gepland.
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TTTTToeroeroeroeroertttttochtochtochtochtochten in 2003en in 2003en in 2003en in 2003en in 2003

27 april Open 200 km Groningen 9.00 tot 12.00 uur
18 mei Leden 200 km Duitsland 10.00 uur
7 juni Avondtocht 120 km Drenthe 18.00 uur

Barbecueavond 22.00 uur
4-6 juli Kampeerweekend
24 augustus Open 200 km Drenthe 9.00 tot 12.00 uur
21 september Aktiviteiten 140 km Drenthe 9.15 uur
12 oktober Leden 150 km Duitsland 9.45 uur

LETOP: Denk om je pas en de groene kaart voor de toertochten in Duitsland.

Alle toertochten starten bij de Hendybar,

MC Mios ‘93 agenda 2003

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
toertochten 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
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?



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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