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Voorw
oord

Inhoud
Ondanks dat het nu maart is, wens ik jullie allemaal nog een gezond
en voorspoedig 2003 toe. Een jaar waarin we hopelijk volop kunnen
genieten van mooi motorweer en vele mooie tochten.
Dit is alweer de eerste Pitstop van het nieuwe jaar. De meeste motor-
rijders onder ons hebben nog geen kilometer gereden. Sneeuw en
pekel houden ons tegen. Het wachten is op het eerste echte mooie
motorweer.

Ook dit jaar zullen er weer veel activiteiten georganiseerd worden.
In deze Pitstop kunnen jullie daar meer over lezen. Te denken valt
aan de verschillende tochten, de eerste op 27 april, het kampeer-
weekend en de feestavond van ons tweede lustrum in oktober. Ja, de
feestavond van het 10 jarig bestaan van de MC Mios ‘93 moet een
echte knaller worden. Het bestuur heeft daarom gemeend in het
voorjaar geen feestavond te organiseren, maar het geld en energie te
steken in het tweede lustrumfeest.

Ik wens jullie verder veel leesplezier in deze Pitstop.
Henk Loois, voorzitter
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VVVVVoorooroorooroorzittzittzittzittzittererererer
Henbk Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597 - 561983

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...





Uw steun in de rug bij
rugklachten en blessures

Fysiotherapeut

A. Conradi

Morigerweg 1

9697 SN Blijham

tel. 0597-562701

fax 0597-563469

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

Vaantjes

Trofeeën

Bekers

Medailles

Erelinten

Rozetten

Reklame- en relatieartikelen

Eigen graveerinrichting

Sportprijzen

Zeefdruk

Sport-, Bad-, Turnkleding
Ruitersportartikelen

Glasservice
Schilderwerken

H. Stukje

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

7e Voorjaarsrit, 200 km., Roden, 0561-616912
6 april

33e Friesland Toertocht, 200 km., Oudehaske, 0153-636891
13 april

11e Kennismakingstoertocht, 100 km., Zeyen, 0597-416543
27 april

28e Drenthe Toertocht, 200 km., Hoogeveen, 0528-269220
10e Voorjaarstocht, 200 km., Blijham, 0597-561212

30 april
Voorjaarsrit, 250 km., Ruinen, 0522-472519

4 mei
Martinistad Toertocht, 210 km., Ubbena, 050-5420555
23e Meitoertocht, 200 km., Nieuwleusen, 0529-485270

11 mei
Voorjaarstoertocht, 200 km., Niekerk, 0594-507950
7e Veendammer Windrit, 280 km., Veendam, 0598-623262

17 mei
3e Motoport Leek Toertocht, 125 km., Leek, 0511-453979

23 mei
11e Dauwtrapperstocht, 110 km., Dwingeloo, 0521-592530

25 mei
29e Bergummer Nachtrit, 150 km., Burgum, 0511-431992
4e Vechtdalrit, 250 km., Dalfsen, 0529-471887

29 mei
Brinkentocht, 200 km., Havelte, 06-29445474
Friesche Elfmerem Tocht, 200 km., Oudehaske, 0513-636891

8 juni
11e Munninghofftoer, 150/200 km., Norg, 0516-431948
26e PIinkstertoertocht, 200 km.,Westerbork, 0593-562727

9 juni
67e Elfstedentocht, 240 km., Leeuwarden, 058-2127070

14 juni
12e Drie Provincien Toertocht, 150/250 km., Burum (Fr), 0511-453979

15 juni
16e Bartje Toertocht, 200 km., Zeyen, 0597-416543

22 juni
Groninger Borgentocht, 200 km., Ubbena, 050-5420555



TTC Indoor, Industrieweg 2, 9521 CE, Nieuw-Buinen, tel. 06-51599677

Onze kledingshop heeft een grote collectie motorkleding en helmen, u vindt er
 merken als: Shoei, Uvex, MQP, Alpinestars, Spike, IXS, ect, ect.

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!
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1 januari - 30 november
Eemlandrit, 200 km., Hoevelaken, 033-4617950

1 januari - 30 november
8e Noordelijke Provincién Toer, 150 km., Oudwoude (Fr.), 0511-453979

1 januari - 31 oktober
2e Hart van Hollandrit, 200 km., Zeist, 030-6953093

1 januari - 30 november
Vuurtorenrit 2003, 180 km., Egmond aan Zee, 075-6216045

1 januari - 30 november
4e Doorlopende Achaffelaarrit, 200 km., Barneveld, 033-4621475

1 maart - 30 november
All Weather Tour 2003, 230 km., Noordeloos, 0224-533196

1 maart - 1 november
17e Rivierenlandtocht, 200 km., Ophemert, 0344-682281

1 april - 1 november
18e Drie Provincie Toertocht, 240 km., Info: 0511-476858

1 april - 31 oktober
NMC Supertoertocht, 600/1000 km., Neede, 0545-292326

15 april - 31 oktober
41e Friesland-Drenthe Route, 200 km., 0511-431992

30 april - 30 november
14e Deltarit, 135/180 km., Kruiningen, 0113-320014

Doorlopende toertochten

VVVVVoor een comoor een comoor een comoor een comoor een compleepleepleepleepleet ot ot ot ot ovvvvverererererzicht vzicht vzicht vzicht vzicht van alle tan alle tan alle tan alle tan alle toerrittoerrittoerrittoerrittoerritten,en,en,en,en,
kijk op de vernieuwde website van MC Mios ‘93.kijk op de vernieuwde website van MC Mios ‘93.kijk op de vernieuwde website van MC Mios ‘93.kijk op de vernieuwde website van MC Mios ‘93.kijk op de vernieuwde website van MC Mios ‘93.
http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www.mcmios93.nl.mcmios93.nl.mcmios93.nl.mcmios93.nl.mcmios93.nl



Autoschadebedrijf

BONNIE BISSCHOP

Hoofdweg 62a
9695 AL  Bellingwolde
Tel.: 0597-532662
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Evenementen op TT-Circuit

6 april ONK Motorraces
21 april ONK Motorraces
27 april 8e Duits Autosport Festival
30 april Landelijke motordagen

1 mei Landelijke motordagen
4 mei Int. Autoraces NAV
11 mei An American Sunday
18 mei Ducati Nederland Clubraces
25 mei WK 200 Mijls Race
29 mei 6e Japans Autofestival

1 juni Int. Autoraces
8 juni Viva Italia
26-28 juni 73e Gauloises Dutch TT + EK Wegrace

13 juli Int. Autoraces RSG
26-28 juli Truckstar Festival

3 augustus Rizla+ Racing Day
17 augustus British Classic Car Festival

5-7 september WK Superbike, WK Supersport, WK Zijspan, EK Superstock
21 september ONK Motorraces
28 september Dutch Truck Grand Prix
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Sportkalender 2003

GP Wegrace 2003GP Wegrace 2003GP Wegrace 2003GP Wegrace 2003GP Wegrace 2003 ONK WegraceONK WegraceONK WegraceONK WegraceONK Wegrace
6 april Suzuka (J) 1 april Assen
27 april Welkom (SA) 11 mei Hengelo (GLD)
11 mei Jerez (E) 25 mei Assen
25 mei Le Mans (F) 1 juni Eemshaven
8 juni Mugello (I) 9 juni Oss
15 juni Catalunya (E) 15 juni Raalte
28 juni Assen (NL) 10 augustus Assen
13 juli Donington Park (GB) 24 augustus Assen
27 juli Sachsenring (D) 31 augustus Tolbert
17 augustus Brno (CZ) 21 september Assen
7 september Estoril (P)
20 september Rio (BR)
5 oktober Motegi (J)
12 oktober Sepang (MAL)
19 oktober Philip Island (AUS)
2 november Valencia (E)

WK Superbike 2003WK Superbike 2003WK Superbike 2003WK Superbike 2003WK Superbike 2003 ONK GrasbaanONK GrasbaanONK GrasbaanONK GrasbaanONK Grasbaan
2 maart Valencia (E) 6 april Vries
30 maart Philip Island (AUS) 24 mei Gorredijk
27 april Sugo (J) 29 mei Joure
18 mei Monza (I) 31 mei Aduard
1 juni Oschersleben (D) 9 juni Stadskanaal
15 juni Silverstone (GB) 14 juni Loppresum
22 juni Misano (I) 10 augustus Lattrop
13 juli Laguna Seca (USA) 17 augustus Eenrum
27 juli Brands Hatch (GB) 23 augustus Siddeburen
7 september Assen (NL) 6 september Uithuizen
28 september Imola (I)
19 oktober Magny Cours (F)



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
iedere vrijdag lopend buffet
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Baansport kalender

8 februari
Winschoten: Dagblad van het Noorden Indoor Speedway Gala

7 maart
Assen: Internationale IJsrace

8 en 9 maart
Assen: WK IJsrace

29 maart
Dohren (D): ONK ZDO Speedway

6 april
Vries: ONK ARAI Specials Senioren en ONK RSE Telecom Zijspan

21 april
Balkbrug: Internationale Grasbaan

30 april
Stadskanaal: ONK ZDO Speedway

17 mei
Blijham: ONK ZDO Speedway

24 mei
Gorredijk: ONK RSE Telecom Zijspan en Internationale Grasbaan

29 mei
Joure: ONK ARAI Specials Senioren

31 mei
Aduard: ONK RSE Telecom Zijspan en Internationale Grasbaan

9 juni
Stadskanaal: ONK ARAI Specials Senioren en ONK RSE Telecom Zijspan

14 juni
Loppersum: 1/2 finale EK Zijspan en ONK ARAI Specials Senioren

21 juni
Opende: Internationale Grasbaan

6 juli
Noorwolde: 1/2 finale EK solo

12 juli
Veenoord: ONK ZDO Speedway



Supermarkt

Stuiver
Raadhuisstraat 10  -  Blijham

Hoofdweg 15
9697 NA
Blijham

Tel. 0597-561798
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Ledenvergadering

Datum: Maandag 2 december 2002
Aanwezig Bestuur: Jacob Schudde, Bé Nieboer, Sipke Roukema, Koos

Spa,  Binie Engelkes en Christien Spa
Aanwezig Leden: Egbert Kruize, Luppo Teuben, Henk Kloosterman,

Flip van der Zijl, Hanno Engelkes, Henk Schepers,
Wuppie Lohof, Reindert Lohof, Annie van der Zijl,
Froukje Stevens, Jacob Toutenhoofd, Harm Kruize,
Roelf Hummel, Herman Frericks, Jan Geert van
der Laan, Geertje Roukema, Boukje Nieboer, Henk
Loois, Thea Loois, Geert Veenstra en Jan Wierenga

Afwezig mkg: Marga en Jaap Duit
Notulen: Geertje Kloosterboer

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

Ingekomen stukkenIngekomen stukkenIngekomen stukkenIngekomen stukkenIngekomen stukken
Geen.

Notulen jaarvergaderingNotulen jaarvergaderingNotulen jaarvergaderingNotulen jaarvergaderingNotulen jaarvergadering
De notulen worden onveranderd goedgekeurd.

JaarJaarJaarJaarJaarvvvvverererererslag secreslag secreslag secreslag secreslag secretaris 200taris 200taris 200taris 200taris 2001 - 20021 - 20021 - 20021 - 20021 - 2002
Nieuwjaarsreceptie 12 januari 2002
Nieuwjaarsreceptie voor sponsoren en leden. Om plm. 21.00 uur werd er
een speurtocht door Blijham gehouden. De speurtocht is uitgezet door
Roelf v.d. Wal en zijn team. Totaal 30 personen aanwezig. Na afloop werd
snert met roggebrood en groentesoep met stokbrood geserveerd. Op de
nieuwjaarsreceptie zijn ook de winnaars van de kerstpuzzel bekend ge-
maakt. De hoofdprijs was een bioscoopbon.

Theorieavond 20 februari 2002
Theorieavond verzorgd door Herman Frericks in Oude Pekela. Totaal 21
personen hebben deelgenomen, waarvan 2 geslaagd.
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Feestavond 9 maart 2002
In de “De Meet” te Bellingwolde werd een casinoavond voor leden en
partners georganiseerd. Aan de Roulette- en een Black Jack tafel hebben
de leden veel “geld” verloren en gewonnen. Totaal 50 personen aanwezig;
deze hebben genoten van een hele gezellige avond. De prijzen werden
beschikbaar gesteld door C1000 Blijham en Daniël Paré B.V.

Open toertocht 29 april 2002
De eerste toertocht werd grotendeels verreden door de provincie Drenthe.
Door het slechte weer was de opkomst zeer slecht, 20 motoren. Een groot
aantal deelnemers hebben de tocht eerder afgebroken. De tocht wordt 24
augustus 2003 opnieuw verreden (open toertocht).

Ledentoertocht 19 mei 2001
In totaal hebben 48 personen meegedaan aan de toertocht die verreden
werd door de drie noordelijke provincies.

Kampeerweekend 7, 8 en 9 juni 2001
Kampeerweekend op camping “De Wigwam” te Oudemirdum. Door de
overvloedige regenval is men zaterdagochtend vertrokken in plaats van
vrijdagmiddag. Totaal 26 campingliefhebbers. Ondanks het slechte begin
was de rest van het weekend prima vertoeven. Zaterdag in de middag werd
de Havenstedenroute gereden en ‘s avonds is het vlees op de barbecue
geroosterd.

Avondtoertocht + barbecue 6 juli 2002
De gehele toertocht werd verreden door de kop van de provincie Gronin-
gen. Totaal: 57 personen hebben meegedaan aan de toertocht + barbecue.
De barbecue was weer zeer goed verzorgd en een ieder heeft genoten.

Open toertocht 25 augustus 2002
In totaal hebb 65 personen aan de toertocht meegedaan. De toertocht was
uitgezet door Duitsland. Het was tropisch warm. Iedere deelnemer ontving
een Mios-beer als herinnering.

Activiteitentocht 22 september 2002
De tocht werd verreden door Groningen en Drenthe. In totaal waren er 35
personen en een aantal kinderen. Ook nu waren er weer actieve activitei-
ten bedacht door de toercommissie. Handigheid in deze was een must.

Runbegeleiding 14 september 2002
16 Motoren hebben de lopers begeleid. Ook Radio Winschoten is door de
motorclub begeleid (2 motoren). Het was een zeer lange maar een gezel-
lige dag (12.00 tot 23.00 uur).



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

Geopend
7.00 - 20.00

zat. 8.00 - 19.00
zon. 10.00 - 19.00

Uw gemakswinkel voor uw dagelijkse benodigdheden

*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

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

LMV
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Toertocht 13 oktober 2002
Deelname: 34 personen. De route van deze laatste toertocht was rondom
de Eemshaven en boven Groningen. Ook op deze laatste toertocht was het
ijzig koud. Het was namelijk maar 5 graden boven nul.

Ook dit jaar kan het bestuur terugkijken op een succesvol toerseizoen,
maar de opkomst was enigszins tegenvallend. De oorzaak was vaak het
weer.

November/December 2002
Versturen van de kerstkaarten en start advertentieverkoop voor het club-
blad.

Financieel verslag door de penningmeesterFinancieel verslag door de penningmeesterFinancieel verslag door de penningmeesterFinancieel verslag door de penningmeesterFinancieel verslag door de penningmeester
De penningmeester licht het financieel jaarverslag toe en de verslagen
liggen ter inzage. Geen op- of aanmerkingen van de leden.

VVVVVerererererslag kslag kslag kslag kslag kascommissieascommissieascommissieascommissieascommissie
De kascommissie heeft geen op - of aanmerkingen.

Aftredend kascommissielid Geert Veenstra en benoeming nieuw kas-
commissielid.
Thea Loois stelt zich beschikbaar en wordt benoemd tot kascommissielid.
Wij wensen Thea veel succes.

BestuursverkiezingBestuursverkiezingBestuursverkiezingBestuursverkiezingBestuursverkiezing
Aftredend: Jacob Schudde.
Henk Loois is benaderd door het bestuur en heeft zich na enige da-
gen bedenktijd beschikbaar gesteld. De leden gaan akkoord met de
benoeming en wensen Henk veel succes. Jacob Schudde overhan-
digt de voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter en neemt direct
het voorzitterschap op zich.

De toercommissie blijft in de huidige vorm bestaan
De leden wensen ook dit jaar de toercommissie veel wijsheid met betrek-
king tot het uitzetten van de op stapel staande toertochten.

RedactieverkiezingRedactieverkiezingRedactieverkiezingRedactieverkiezingRedactieverkiezing
Aftredend hoofdredacteur Harald Rotgers, hij is niet herkiesbaar. Jan
Wierenga is door het bestuur benaderd om de nieuwe hoofdredacteur van
het clubblad De Pitstop te worden. De leden gaan akkoord met de benoe-
ming en wensen Jan veel sterkte.



Mode en woninginrichting

PERTON
Hoofdweg 169 - Bellingwolde - tel. 0597-531352

DAMES- en HERENMODE
· NACHTKLEDING · FOUNDATIONS
· ONDERGOED · HUISHOUDTEXTIEL

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
tevens reparatie en restauratie van oude en antieke uurwerken
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TTTTToeroeroeroeroerkkkkkalender 2003alender 2003alender 2003alender 2003alender 2003
1 februari : nieuwjaarsreceptie
19 februari : theorieavond Herman Frericks
27 april : 1e open toertocht
18 mei : ledentoertocht; Duitsland
7 juni : avondtoertocht + barbecue
4 - 6 juli : kampeerweekend
24 augustus : 2e open toertocht
21 september : activiteitentocht
12 oktober : ledentoertocht; Duitsland

RondvraagRondvraagRondvraagRondvraagRondvraag
Reint Lohof vraagt of de toercommissie nog eens kritisch wil kijken naar
de data van de toertochten i.v.m. Pinksteren (avondtoertocht) en vakantie-
periode (kampeerweekend). Bé Nieboer meldt dit punt te bespreken met
de toercommissie, maar het verschuiven van de data zal waarschijnlijk
niet plaatsvinden.

SluitingSluitingSluitingSluitingSluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar in-
breng.

Wist u dat?

- Jacob het nu wel erg rustig heeft
- de club een nieuwe voorzitter heeft
- zijn naam Henk Loois is
- deze meneer in Blijham woont
- hij een verwoede motorrijder is
- de club een nieuwe hoofdredacteur heeft
- deze man uit Winschoten komt
- zijn naam Jan Wierenga is
- de club al 2 evenementen gehad heeft
- de éérste toertocht op 27 April is
- de toercommissie al weer op pad is om leuke tochten te organiseren



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

Autorijschool
Edwin Hillenga

VEILIG DE WEG OP

Sleedoornweg 2
9674 JG

Winschoten

tel. 0597-412670
of 06-22493034



25

Nieuwjaarsvisite 1 februari
door Baukje Nieboer

Ondanks de sneeuwval waren er nog 25 ledenOndanks de sneeuwval waren er nog 25 ledenOndanks de sneeuwval waren er nog 25 ledenOndanks de sneeuwval waren er nog 25 ledenOndanks de sneeuwval waren er nog 25 leden
aanwezig in de Hendybar voor de jaarlijkseaanwezig in de Hendybar voor de jaarlijkseaanwezig in de Hendybar voor de jaarlijkseaanwezig in de Hendybar voor de jaarlijkseaanwezig in de Hendybar voor de jaarlijkse

nieuwjaarsvisite.nieuwjaarsvisite.nieuwjaarsvisite.nieuwjaarsvisite.nieuwjaarsvisite.

Na een kop koffie met cake wordt iedereen door onze nieuwe voor-
zitter Henk Loois van harte welkom geheten.

DenkvermogenDenkvermogenDenkvermogenDenkvermogenDenkvermogen
De familie van der Wal had traditie getrouw weer een leuke speur-
tocht door Blijham uitgezet. Het leek allemaal zo gemakkelijk maar
er zaten weer enkele instinkers in. Onderweg wordt er veel van ons
denkvermogen gevraagd en dat viel niet met dit koud weer. Maar je
kunt natuurlijk ook niet alles weten. Halverwege de tocht liet op-
eens de zaklantaarn van Bé het afweten (koude batterijen). Jaap
wist wel een mogelijkheid om ze weer op te warmen maar dat leek
mij niet zo’n goed idee, dus dat hebben we maar niet gedaan, zodat
we met 1 zaklantaarn verder moesten.

Na een tocht van ruim 4 kilometer waren we als eersten weer terug
in de Hendybar. Daar mochten we net als aan het begin van de tocht
nog met de dobbelstenen proberen om nog wat extra punten te
verdienen en we moesten van de onderweg verzamelde letters een
goed Nederlands woord fabriceren. Als je onderweg de juiste letters
had opgeschreven was dit geen probleem maar doordat we een
paar verkeerde letters hadden konden we het goede woord niet
geven. (het juiste woord was trouwens Bellingwolde)

Lief poesjeLief poesjeLief poesjeLief poesjeLief poesje
De groep van Christien had onderweg als mascotte een poes aan
de groep toegevoegd maar dit hielp ze ook niet om in de prijzen te
vallen, dus moest ze samen met Harm de poes weer terugbrengen
naar de rechtmatige eigenaar ergens achter in de Oosterstraat.



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

SPOORBIELZENHANDEL

H. KRUIZE

TEL. 0597 562039

Hoofdweg 217, 9697 NH BlijhamEerste kwaliteit eiken bielzen

Ab de Groot tweewielers Blijham
Telefoon: 0597 - 561292

Gazelle Touché AirGlider
€ 1179,-

De Gazelle stadsfiets met voor- en achtervering!

2000

De Gazelle TGazelle TGazelle TGazelle TGazelle Toucoucoucoucouché AirGliderhé AirGliderhé AirGliderhé AirGliderhé AirGlider is een exclusieve alumi-
nium stadsfiets met zowel voor- als achtervering uit de
Gazelle Gold Line. Beloond met de Erkenning Goed In-
dustrieel Ontwerp 2000! Ultiem onderhoudsarm fiets-
comfort is dus gegarandeerd. Bovendien voor dames met
een veilige superlage instap. Uitgevoerd met een alles-in-
één bagagedrager met automatisch achterlicht, zonder
gereedschap verstelbare stuurpen en 7 versnellingen.
Kom kijken bij uw Gazelle fietsspecialistGazelle fietsspecialistGazelle fietsspecialistGazelle fietsspecialistGazelle fietsspecialist:
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De prijzenDe prijzenDe prijzenDe prijzenDe prijzen
Toen iedereen weer binnen was kon de familie van der Wal het
klassement opmaken en de prijswinnaars naar voren roepen om
de vleesprijzen in ontvangst te kunnen nemen:

1e prijs: Sipke Roukema met 423 punten
2e prijs: Jan Wierenga met 422 punten
3e prijs: Geertje Roukema met 421 punten

Poedelprijs: Harm Kruize met 192 punten

Het was weer een gezellige avond.

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

Een z.g.o. FZ 750 motor met volle kuip
Bouwjaar: 1986
Kleur: rood
Prijs: € 2000.-
Jan Kolthof
Pietheinlaan 13
Winschoten tel:0597-432793 (na 18.00 uur)

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

Te koop
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VVVVVoor hen die mij nog nieoor hen die mij nog nieoor hen die mij nog nieoor hen die mij nog nieoor hen die mij nog niet kt kt kt kt kennen zal ik mij eennen zal ik mij eennen zal ik mij eennen zal ik mij eennen zal ik mij evvvvvenenenenen
voorstellen als de nieuwe voorzittervoorstellen als de nieuwe voorzittervoorstellen als de nieuwe voorzittervoorstellen als de nieuwe voorzittervoorstellen als de nieuwe voorzitter

van MC Mios ’93.van MC Mios ’93.van MC Mios ’93.van MC Mios ’93.van MC Mios ’93.

Mijn naam is Henk Loois en ben geboren op 10 juni 1953. Sinds 15
september 2000 getrouwd met Thea Kruze en samen hebben wij 3
kinderen.

In 1992 heb ik mijn motorrijbewijs gehaald. Daarmee was een
jongensdroom eindelijk in vervulling gegaan. Mijn eerste motor was
een Honda Magna 750. Een prima chopper. Daar heb ik heel wat
kilometers mee gereden. Het moest toch maar wat sneller, want Thea
had inmiddels ook een motor. De Magna werd ingeruild voor een CBR
1000 F. Een prima motor. Vorig jaar heb ik deze weer ingeruild voor
het zelfde type, maar een aantal jaren jonger.

In mijn dagelijks werk ben ik stafmedewerker van Douane Noord en
heb als werkterrein ongeveer de helft van Nederland. Vanuit die func-
tie vergader ik heel wat af als voorzitter met verschillende groepen.
Wat mijn werk precies inhoudt vergt teveel om hier te vertellen. Als je
er belang bij hebt vraag het me gerust als je me tegen komt.

Sinds vorig jaar zijn Thea en ik lid van MC Mios ’93. Ook ben ik lid van
de MAG.

Door het bestuur ben ik gevraagd mij kandidaat te stellen van MC
Mios ’93. Ik heb deze uitdaging aangenomen en jullie hebben mij
gekozen.

Ik ga mijn uiterste best doen om de belangen van de vereniging zo
goed mogelijk uit te dragen, waarbij het doel van MC Mios ’93 voorop
staat.

Even voorstellen
door Henk Loois
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Theorieavond 2003
door Thea Loois

WWWWWoensdag 1oensdag 1oensdag 1oensdag 1oensdag 19 f9 f9 f9 f9 februari 2003 webruari 2003 webruari 2003 webruari 2003 webruari 2003 was heas heas heas heas het wt wt wt wt weer zoeer zoeer zoeer zoeer zovvvvvererererer,,,,,
de jaarlijkse theorie ade jaarlijkse theorie ade jaarlijkse theorie ade jaarlijkse theorie ade jaarlijkse theorie avvvvvond bij Herman Fond bij Herman Fond bij Herman Fond bij Herman Fond bij Herman Frericks.rericks.rericks.rericks.rericks.

Ondergetekende kwam als één van de laatste aan. We moesten
namelijk even zoeken in die enorme metropool Oude Pekela naar de
AA-stroom 20A, maar vonden het uiteindelijk vrij gemakkelijk.

KippenhokKippenhokKippenhokKippenhokKippenhok
In de lesruimte was het al
een gekakel van jewelste.
Iedereen was of werd voor-
zien van een lekker kopje
koffie en de stemming zat
er goed in. Ingewikkelde
verkeers-situaties werden
alvast doorgesproken om
aan de weet te komen hoe
allerlei voorrangs situaties
ook alweer in elkaar zitten.
Of dit veel effect heeft ge-
had leest u verderop in dit
verhaal!

In totaal waren er 16 leden van MC Mios ’93 aanwezig om deel te
nemen aan het vernieuwde CBR theorie examen. Voor aanvang kreeg
iedereen van Herman een kastje waarop de naam van de deelnemer
al te zien was in de display (leuk!). Herman legde ons uit wat er veran-
derd is ten opzichte van andere jaren. Men heeft nu bij het beant-
woorden van de vragen niet alleen de keuze uit ja of nee, maar ook
tussen a, b, c, en d en zelfs moet je af en toe een antwoord intypen.
Echt gokken is er dan dus niet meer bij!



Morigerweg 22 - 9697 SN  Blijham
Telefoon 0597 - 561433

Voor al uw:

♦♦♦♦♦ NIEUWBOUW - VERBOUW

♦♦♦♦♦ ONDERHOUD - RENOVATIE

♦♦♦♦♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
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SpanningSpanningSpanningSpanningSpanning
Na de duidelijke uitleg en aanwijzingen was het dan zover, het exa-
men begon. Tijdens het examen werd heel wat gesteund, gezucht,
overlegd en nagedacht! Er waren redelijk eenvoudige vragen bij,
maar ook wel hele pittige. Soms was je nog zo aan het nadenken
dat de tijd al verstreken was en tja, geen antwoord is ook een fout
antwoord!

Soms wilde je nog snel even iets verbeteren, omdat je bijvoorbeeld
de vraag niet goed gelezen had, maar he-
laas, dan was je alweer te laat. Ik zelf wist
ongeveer op de helft van het examen al wel
dat ik gezakt was. Sleutels inleveren?

Nadat het examen was afgelopen werd er
druk nagepraat: was het in die situatie nou ja
of nee of iets veilig was of niet enz. enz.

We kregen eerst nog weer een kopje koffie
terwijl Herman de uitslagen uit de computer
haalde. Die waren niet om over naar huis te
schrijven, daarom schrijven we erover in de
Pitstop. Iedereen kreeg zijn eigen formulier
terug. Hierop was precies te zien hoe weinig
vragen je goed had beantwoord, hoeveel vra-
gen er mis gingen en of je eventueel ook nog
vragen niet had beantwoord. De uitslag was
verpletterend. Iedereen was gezakt! (ai, ai,
ai, niet te best). Van Herman kregen we dan
ook de gratis tip dat hij iedere week theorie
lessen verzorgt in Oude Pekela voor slechts € 3,00 per avond.
Zeer nuttig voor ons allen, denk ik zo.

LuisterenLuisterenLuisterenLuisterenLuisteren
Vervolgens ging Herman alle vragen met ons doornemen. Het was
de bedoeling dat hij eerst het antwoord ging toelichten en dat men
vervolgens vragen kon stellen, opmerkingen kon plaatsen enz. enz.
Dit bleek nog lang niet mee te vallen! Iedereen was toch eigenlijk in
de meeste gevallen wel overtuigd dat zijn ja (of nee) goed was.



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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De uitroepen: “ja maar”, “ik vind” en “in de
praktijk gaat het anders” waren niet van de
lucht, maar Herman was echt onverbidde-
lijk. Slechts één antwoord was goed (helaas).
Gelukkig hadden we bij enkele vragen een
100% score en over de uitslag van die vra-
gen waren dan ook geen op- of aanmerkin-
gen. We waren het in ieder geval over één
ding eens. De vraagstelling in het examen is
niet juist; men zou niet moeten vragen: “Mag
u hier inhalen?”, maar “Kunt u hier (nog) in-
halen?” Dan is de vraag meestal eenvoudi-
ger te beantwoorden!

Het is wel zo dat de inwoners van Blijham en omstreken erg blij
mogen zijn dat we hier in de omgeving geen trams en (weinig) woon-
erven hebben, want dan zou de voorpagina van het Dagblad van het
Noorden dagelijks gevuld kunnen worden met de meest rampza-
lige berichten, zoals: Bejaarde in woonerf omver gereden door mo-
torrijder, tram geramd door de 36-jarige motorrijdster T.L. uit B., 42-
jarige motor bestuurder uit Oude Pekela krijgt boete: hij reed met
60 km/u door een woonerf, tram ontspoord na botsing met motor-
rijder enz. enz.

Maximaal 5 foutMaximaal 5 foutMaximaal 5 foutMaximaal 5 foutMaximaal 5 fout
Deze keer was het minste aantal fouten 9 en de slechtste score
was 16 fouten. Het was voor een ieder weer een leerzame avond en
ik geloof dat ik de raad van Herman maar ga opvolgen en eens een
keer een theorie avond ga bezoeken.

Aan het eind van de avond werd Herman door Henk Loois hartelijk
bedankt voor de gastvrijheid en kreeg hij als blijk van waardering
nog een kleine attentie aangeboden. We hopen dat hij volgend jaar
weer een dergelijk avond voor ons wil organiseren. Herman, be-
dankt!

U PU PU PU PU Parararararkkkkkeereereereereer t hiert hiert hiert hiert hier,,,,,
mag dat?mag dat?mag dat?mag dat?mag dat?
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Na vier jaar bestuurslid te zijn geweest en vier jaar voorzitter ben ik
van mening dat “vers bloed” een goede zaak zou zijn. Beide bestuurs-
functies heb ik met veel plezier uitgevoerd en ik kijk terug op een
hele mooie en leerzame periode.

In de afgelopen jaren is er veel gebeurd en veel tot stand gebracht. Al
snel werd duidelijk dat er een toercommissie samengesteld diende
te worden, want de werkdruk van alle bestuursleden was veel te
hoog. Het ledenaantal steeg vrij snel en hierdoor was een officiële
status van de club een must. Ook het oprichten van dit clubblad is
een goede zaak geweest. Naast diverse sponsoren heeft de motor-
club nu plm. 175 leden. Reden om trots op te zijn. Bovengenoemde
punten waren nog maar een topje van de ijsberg van alles wat ik de
afgelopen jaren heb meegemaakt.

DUS: BESTUUR VEEL SUCCES EN TOT RACES.

Mag ik bedanken?
door Jacob Schudde

Van één van onze leden kreeg ik de vraag of er binnen de vereniging
behoefte is om, buiten de geplande ritten om, gezamenlijk te toeren.
Er zijn ongetwijfeld binnen de vereniging leden, die door welke om-
standigheid dan ook, niet aan alle riiten kunnen of willen deelnemen.
Misschien heb jij ook de behoefte om samen met andere rijders op
een vaste plek en tijd samen te komen en gezamenlijk een rit te
maken.Als voorbeeld: samenkomen op het Marktplein in Blijham op
de zondagochtend om 10.00 uur. Heb je zin dan ga je erheen. Geen
verplichting dus.

Als er motorrijders zijn die aan dit idee invulling willen geven, kunnen
ze zich bij mij melden. Ik doe een eerste inventarisatie.

Extra tochten?
door Henk Loois
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Het jaar 2003 wordt wederom eenHet jaar 2003 wordt wederom eenHet jaar 2003 wordt wederom eenHet jaar 2003 wordt wederom eenHet jaar 2003 wordt wederom een
prachtig moprachtig moprachtig moprachtig moprachtig motttttorjaarorjaarorjaarorjaarorjaar.....

Dit jaar is het al weer de twaalfde keer dat de Veluwse Motor Tour
Club en de Rotary, afdeling Putten-Ermelo, samen de IntIntIntIntInternatio-ernatio-ernatio-ernatio-ernatio-
nale VMTC-Motarynale VMTC-Motarynale VMTC-Motarynale VMTC-Motarynale VMTC-Motary organiseren. En wel op zaterdag 14 juni 2003.
Dit jaar is de start van de VMTC-Motary weer op het Marktplein in
Putten en is de finish bij Brouwer Motorsport in Nijkerk. De route is
ongeveer 450 km lang en voert op veler verzoek, met een duidelijke
routebeschrijving, richting Brabant en Limburg. Dat wordt genieten
van het goede motorleven!

De in de loop der jaren ontwikkelde formule van een goed georgani-
seerde motor-toerdag met een opbrengst voor een goed doel is in-
middels wereldberoemd. De grote deelname, ook uit het buitenland,
bewijst dat elk jaar weer. In 2002 brachten de ruim duizend deelne-
mers en de sponsoren ongeveer € 23.0000,- op voor diverse goede
doelen. De opbrengst is besteed aan de Stichting Dark & Light, voor
een project voor blinde mensen in Nepal. Ook de Stichting Manege
zonder Drempels in Bennekom is ondersteund en er is een blinde-
geleidehond gesponsord via de SKNGF in Amstelveen. In 2003 zijn
er weer nieuwe projecten die met uw geld gesteund gaan worden. U
een mooie motordag, anderen wat levensgeluk.

Voor meer informatie zie hun website!

VMTC-MotaryVMTC-MotaryVMTC-MotaryVMTC-MotaryVMTC-Motary
Postbus 232Postbus 232Postbus 232Postbus 232Postbus 232
3850 AE Ermelo3850 AE Ermelo3850 AE Ermelo3850 AE Ermelo3850 AE Ermelo
TTTTTel.: 034el.: 034el.: 034el.: 034el.: 0341 - 56 02 61 - 56 02 61 - 56 02 61 - 56 02 61 - 56 02 611111
FFFFFax: 034ax: 034ax: 034ax: 034ax: 0341 - 55 99 361 - 55 99 361 - 55 99 361 - 55 99 361 - 55 99 36
vmtc-motary@vmtc.nlvmtc-motary@vmtc.nlvmtc-motary@vmtc.nlvmtc-motary@vmtc.nlvmtc-motary@vmtc.nl
http://www.vmtc.nlhttp://www.vmtc.nlhttp://www.vmtc.nlhttp://www.vmtc.nlhttp://www.vmtc.nl

VMTC-Motary



* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* ONDERHOUDSWERKEN

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

Twee topmerken onder één dak

Transportbaan 39
9672 BJ  Winschoten
0597-423210
www.hogerman.nl
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Mulders Motoren wordt Honda ‘voorbeeld-dealer’.Mulders Motoren wordt Honda ‘voorbeeld-dealer’.Mulders Motoren wordt Honda ‘voorbeeld-dealer’.Mulders Motoren wordt Honda ‘voorbeeld-dealer’.Mulders Motoren wordt Honda ‘voorbeeld-dealer’.

Mulders motoren in Veendam timmert flink aan de weg. De motor-
zaak wordt ‘key-dealer’ van Honda. Daarmee wordt Mulders Motoren
de belangrijkste dealer voor Honda in de drie noordelijke provincies.

Bij Mulders Motoren aan de Vrijheidsweg in Veendam wordt momen-
teel flink aan de weg getimmerd. De showroom staat grotendeels ‘op
z’n kop’ en ook het magazijn biedt even minder overzicht dan nor-
maal. Mulders Motoren ondergaat een metamorfose. Het bedrijf wordt
in enkele weken omgebouwd tot één van de voorbeeld-dealers van
Honda. “De tweede week van maart moet de ombouw gereed zijn.
Voor het zover is moet er nog heel wat gebeuren.” zegt Koos Mulder
van Mulders Motoren. “De showroom wordt helemaal opnieuw inge-
richt. Dat moet ook wel want het moet straks plaats bieden aan alle
nieuwe beschikbare modellen van Honda. Dat zijn er circa vijfen-
twintig. Nu hebben we gemiddeld zo’n twaalf nieuwe modellen op
voorraad. Dat betekent dus dat er heel wat modellen bij komen.
Omdat we de motoren ook nog eens goed willen presenteren zijn we
veel meer ruimte kwijt dan nu het geval is.” aldus Koos Mulder.

De nieuwe ontwikkelingen bij Mulders Motoren leiden tot een groot-
scheepse interne verhuizing. Zo komt er een aparte ruimte waar de
occasions worden aangeboden. De showroom biedt plaats aan jonge
en nieuwe motoren. Overigens betekent het ‘key-dealerschap’ niet
dat de scooters buiten de deur worden gezet. “We blijven natuurlijk
ook scooters houden. Niet alleen van Honda, maar ook van bijvoor-
beeld Yamaha en Aprilla. Voor de scooterrijders verandert er dan ook
niets. Die kunnen blijven rekenen op een ruime sortering, scherpe
prijzen en een goede service.” aldus Koos Mulder. De showroom blijft
ook plaats bieden aan het ruime assortiment crossmotoren. Daar-
naast wordt de collectie motorkleding flink uitgebreid.

Mulders Motoren
door Bé Nieboer



Transportbaan 20
9672 BK  Winschoten
tel: 0597-432552

AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
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JANUARI:JANUARI:JANUARI:JANUARI:JANUARI:
Johan v/d Wal, Sieb Wierenga, Harrie Stukje, Danny Wolthuis, Altjo Bos,
Mark Cremers, Boukje Nieboer, Froukje Stevens, Lida Teuben.

FEBRUARI:FEBRUARI:FEBRUARI:FEBRUARI:FEBRUARI:
Henk Kloosterman, Tjadie Wester, Roelof Moed, Klaas Martena, Marja
Waarsing, Jan Beertema, Jan Stel, Henk Arends, Henk Mennega, Lieke v/
d Graaff, Jannie Hogenbirk, Annie v/d Zijl.

Alle leden alsnog van Harte Gefeliciteerd met jullie geboortedag en
een Asmok@ van de secretaresse!

MAARMAARMAARMAARMAARTTTTT:::::
Hendrik Steen, Jan de Ruiter, René Berkenbosch, Gert Drenth, Gert Ypma,
Luppo Ploeger, Carla Heemstra, Pieter Groenhof. Henny Arends, Jan Pa-
ter, Marijke v/d Laan.

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

Verjaardagskalender

Honda Nederland kiest met het ‘key-dealerschap’ voor een geheel
nieuwe marketingstrategie waarbij tien motorzaken verspreid over
het land ieder een eigen regionale functie krijgen. De motorzaken
zijn met grote zorg geselecteerd. “Dat Honda ons voor het key-dealer-
schap heeft gevraagd zie ik als een beloning voor al die jaren dat we
hebben ingezet.”, zegt Koos Mulder. Het ‘key-dealerschap’ komt in
het zelfde jaar dat Mulders Motoren ook het 25-jarig jubileum viert.
Bovendien is het dit jaar precies tien jaar geleden dat men naar de
Vrijheidsweg is verhuisd. Alles bij elkaar genoeg redenen voor een
feestje. Dat feestje komt er dan ook. In maart wordt de nieuwe show-
room op feestelijke wijze in gebruik genomen. Voor zaterdag 5 juli
staat opnieuw een feestelijke happening op het programma. Dan
houdt Mulders Motoren samen met JR Tuning en Motor Toerclub Veen-
dam en Omstreken een heus motorspektakel bij de zaken aan de
Vrijheidsweg.



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

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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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 (uitge-
zonderd BMW en Daijnese kleding) en accessoires.

Mededelingen

De adverteerders denken aan ons...

Denkt u aan onze adverteerders!



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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Mijn motor & ik
door Tinus Scholtens

Dit interview heb ik gehouden met John enDit interview heb ik gehouden met John enDit interview heb ik gehouden met John enDit interview heb ik gehouden met John enDit interview heb ik gehouden met John en
Belinda Kuiper uit Stadskanaal.Ze zijnBelinda Kuiper uit Stadskanaal.Ze zijnBelinda Kuiper uit Stadskanaal.Ze zijnBelinda Kuiper uit Stadskanaal.Ze zijnBelinda Kuiper uit Stadskanaal.Ze zijn

al 2 jaar lid van MC Mios ‘93.al 2 jaar lid van MC Mios ‘93.al 2 jaar lid van MC Mios ‘93.al 2 jaar lid van MC Mios ‘93.al 2 jaar lid van MC Mios ‘93.

Meestal rijdt John op de motor, want als er een toertocht is dan gaat
hij niet bij mij achterop, want we hebben 1 motor. Dat vindt hij wel
goed, want ze hangt goed mee in de bochten. We hebben nu mo-
menteel een Honda MTV 650.

John heeft al meerdere motoren gehad, een hele tijd heeft hij een
Honda sevic 500 gehad dat was wel een les motor. Maar ook als
privé motor. John heeft op verschillende motoren gereden. Van Harley
Davidson tot Ducatie en FireBlade, Pan European toe, maar toch
vind ik Honda een prettige motor. Maar qua kwaliteit en rij instruc-
ties, via mijn werk, vind ik ook dat Honda er goed uitspringt. Een
Honda Pan vind ik echt wat voor later. Voor mij nu dus nog niet.
Belinda vindt het voor haar niet zo’n geschikte motor. Zij houdt meer
van een snelle, sportieve motor. Maar John vindt voor woon werk
verkeer een Pan European nog wel geschikt voor zichzelf.

In Weer en Wind!In Weer en Wind!In Weer en Wind!In Weer en Wind!In Weer en Wind!
Ik kom elke dag een Honda MTV tegen als ik naar mijn werk ga, in
weer en wind, zon en vries weer. In bepaalde weersomstandighe-
den is zo’n motor ook ideaal hoor. Die vrijheid die je hebt op de
motor is prachtig. Iemand die alleen in een auto rijdt en niet op een
motor is het toch moeilijk voor om hier een idee van te krijgen. Je
ziet ook veel meer op de motor. En als je een andere tegen komt
dan groet je die even. Of als je even stil staat bij de weg, je hoeft
helemaal geen pech te hebben maar er is altijd wel een motorrijder
die dan even bij je stopt en vraagt of hij je kan helpen met iets. Als ik
met de auto ben en ik zie een motor rijder staan bij de weg dan stop
ik ook omdat je zelf op zo’n motor rijdt. Een automobilist zou dat
denk ik niet zo snel doen. Een motor rijder is denk ik socialer volk
en apart volk ( hahaha). Een bijzonder virus.



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

BIJ UW MITRA SLIJTER VINDT U

- Wijnen, Port, Sherry en Vermout
  6 Halen 5 Betalen.
- Etiketten voor speciale
  gelegenheden.
- Leuke kado’s.
- Feestje??? Volle flessen retour!
- Verhuur van biertaps, glaswerk en statafels.
- Bezorgen in overleg.

Mitra Slijterij De Helling 22
Oude Pekela Tel. 0597 - 615065
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Ferrari & PorscheFerrari & PorscheFerrari & PorscheFerrari & PorscheFerrari & Porsche
De snelheid geeft je ook wel een kick want niet iedereen kan zich
een snelle sportwagen veroorloven en een Ferrari of een Porsche
kan niet zo snel in 3 seconden naar 100 km accelereren. Een Ferrari
is voor ons ook niet te betalen, en toch zijn wij sportief met de
motor.

Het mooie vind ik altijd bij een stoplicht. Je staat daar rustig te
wachten en naast je komt een Volkswagen GTI. Je ziet dan die blik
zo van ik ga je even uitdagen. Je denkt dan ,,Kom mor mien jong.’’
dat geeft je dan een heerlijk gevoel dat je ze dan voor bent. Zij
moeten afremmen voor een bocht terwijl wij even terug schakelen,
hem in de bocht leggen en je bent alweer verder. Dat is nou pure
snelheid.

Les gevenLes gevenLes gevenLes gevenLes geven
Via werk ben ik aan een motor gekomen, de rijschool. Ik ben name-
lijk rij-instructeur. Als je dan een bekende les moet geven dan is dat
schitterend. Met autorijlessen vind ik dat de mensen die al een
motor rijbewijs hebben heel anders rijden dan degene die dat niet
heeft. John heeft als eerst zijn auto rijbewijs, toen de vrachtwagen
en toen pas de motor rijbewijs gehaald. Het motorrijbewijs heb ik nu
zo’n jaar of tien en Belinda heeft haar motorrijbewijs een jaar of
zes. Ze rijdt ook wel eens alleen op de motor, maar meestal heeft
John hem bij zich en dan gaat het niet. Maar samen is het ook
prettig hoor. Je mag het geloven of niet, maar als we samen een
bocht induiken dan komen de steps aan de grond. Dan hoor je later
wel eens “lukt dat wel met z’n tweeën?”. Belinda heeft dus volledig
vertrouwen erin dat het goed gaat.

We gebruiken de motor dus heel veel. In groepsverband vinden we
ook heel leuk en gezellig, lekker kletsen over motoren. Het onder-
houd doe ik gedeeltelijk zelf, maar voor grotere dingen ga ik wel
naar de garage. De toertochten van MC Mios ‘93 vinden we heel
goed georganiseerd en de routebeschrijvingen zijn duidelijk. Je maakt
veel leuke dingen mee, zoals toen in Duitsland. Met 100 km per uur
door de stront rijden. Die achter mij reed had het tegen zijn vizier
aan. Wij zelf zaten er ook onder hoor. Het stonk een uur in de wind.
Dat kan ik je wel zeggen. Wij waren niet de enige die er door reden.
Er waren nog veel meer.



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)



Op de motor met vakantie is voor ons heerlijk, we draaien onze
hand er niet voor om, om op de motor naar Oostenrijk te gaan. We
waren onderweg en op de Duitse autobaan stond misschien wel 10
cm water. Het plensde water uit de hemel. Aan de kant om het
regenpak aan te doen, en dan weer verder. Nou, dan is het niet zo
mooi meer hoor. Maar ach, later klaarde het weer weer op en we
kregen een heerlijk warme vakantie. Heerlijk rijden in de bergen.
Slalom door de bergen rijden. Op sommige plekken was het qua
toerisme druk, maar daar gingen wij lekker om heen en verder! Wel
op een nette en verantwoordelijke manier hoor.

Wensen op motorgebied hebben wij natuurlijk ook. Allebei een
motor dat lijkt ons mooi, wie weet wat nog eens komt. Op de vraag
wat je graag veranderd zou willen hebben in de motor wereld is dat
het verkeersveiligheid beter kan. Je merkt toch vaak dat putdeksel
te laag liggen of net in een bocht en een weg die opgeknapt is, daar
zie je vaak een te hoog richeltje asfalt op liggen. Een motorrijder
moet zichzelf uit veiligheid kleding aan doen met opvallende kleu-
ren zodat ze je van veraf al aan zien komen. Veiligheid staat voor
alles!

Nieuwe Mios Website
www.mcmios93.nl
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27 april Open 200 km / Groningen 9.00 / 12.00 uur
18 mei Leden 200 km / Duitsland 10.00 uur
7 juni Leden 120 km / Drenthe 18.00 uur

+ Barbecue 22.00 uur
4 - 6 juli Leden kampeerweekend
24 augustus Open 200 km / Drenthe 9.00 / 12.00 uur
21 september Leden 140 km / Activiteiten 9.15 uur
12 oktober Leden 200 km /Duitsland 9.45 uur

Alle toertochten starten bij de Hendybar.

MC Mios Agenda 2003

Autobedrijf
Jan Bruining

Reparatie / Onderhoud / APK /
Schade / Spuiten / Banden /
Nieuwe & gebruikte auto’s /
Autobemiddeling

Leidijksweg 3, 9695 CP Bellingwolde
Tel.: 0597 - 532424. Fax: 0597 - 532750
Mobiel: 06 - 25026077

Reparaties van ruiten en schade ook rechtstreeks met
uw verzekeringsmaatschappij
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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?



Verzekering
nodig ?

Hoofdweg 159    Bellingwolde    telefoon (0597) 53 14 90

ASSURANTIE- EN
ONROERENDGOED-
KANTOOR

Of het nu gaat om een:

Wij hebben een verzekering
die bij u past. Een goed
advies is goud waard, infor-
meert u daarom eens bij:

Motor
AutoInboedel

Woonhuis Caravan



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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