Het beste môarrr weer...
Hoofdweg 27, 9697 NA Blijham, tel. (0597) 56 16 66

Over goed motorweer hebben we niet te klagen, maar toch kijken we
allemaal uit naar de vakantie. Dat betekent voor de redactie, dat de
2e Pitstop de deur uit moet. Betekent ook dat ik weer even in de pen
klim. Naast spannende verhalen van gereden tourtochten, de
barbecueavond, wellicht een enkele roddel, advertenties en andere
wetenswaardigheden, treffen jullie ook een uitnodiging aan voor onze
feestavond ter ere van het 10-jarig bestaan van MC Mios ’93. Het
eerst volgende evenement is het kampeerweekend van 4 t/m 6 juli.
De verhalen beluisterend van voorgaande jaren zal het ook dit jaar
weer een succes worden. Ik wens jullie allemaal veel leesplezier en
een goede vakantie toe.

Voorwoord

Beste lezers,

De voorzitter,
Henk Loois.
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Adressen enzo...
Voor
zitt
er
oorzitt
zitter
Henk Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597 - 561983

Secre
taris/ledenadminis
tratie
Secretaris/ledenadminis
taris/ledenadministratie

Christien Spa Oosterstraat 43, 9697 PE Blijham, 0597 - 561212

Penningmees
Penningmeestter

Koos Spa Oosterstraat 43, 9697 PE Blijham, 0597 - 561212
Rek.nr.: 306643014 Rabobank, MC Mios ’93 te Blijham

Algemeen bes
tuur
bestuur

Bé Nieboer Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude-Pekela, 0597 - 614904
Sipke Roukema Bovenburen 101, 9675 HB Winschoten, 0597 - 421609
Binie Engelkes Hoofdweg 7, 9698 PA Wedderveer, 0597 - 561459

Toercommissie

Bé Nieboer
Jan Geert v/d Laan
Jurren Boltjes
Gert IJpma
Jaap Duit
Herman Frericks
Luppo Teuben

Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude-Pekela, 0597 - 614904
Rhederweg 154, 9695 CJ Bellingwolde, 0597 - 532627
Postkantoorlaan 5, 9695 EK Bellingwolde, 0597 - 531483
M.A. de Ruyterlaan 36, 9675 EE, 0597 - 418333
H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude-Pekela, 0597 - 615607
Zaanstraat 1, 9673 CA Winschoten, 0597 - 413900
Middenweg 2, 9698 AN Wedde, 0597 - 562628

Marijke v/d Laan
Gea Hoogakker
Marga Duit
Tinus Scholtens
Jan Wierenga

Rhederweg 154, 9695 CJ Bellingwolde, 0597 - 532627
Hoofdweg 225, 9697 NH Blijham
Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597 - 615607
Kamerijklaan 12, 9501 RR Stadskanaal, 0599 - 616036
Bovenburen 107, 9675 HB Winschoten, 0597- 417076

Redaktie Pitstop

Redaktie-adres voor o.a. kopij

Jan Wierenga Bovenburen 107, 9675 HB Winschoten, 0597- 417076
e-mail: mcmios93@janwierenga.com
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.

Lidmaatsc
hap MC Mios'93
Lidmaatschap
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.
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AA Stroom 22
9665 SK Oude Pekela
Tel.: 0597-612363

Sport-, Bad-, Turnkleding
Ruitersportartikelen

Vaantjes

Erelinten

Sportprijzen

Trofeeën

Rozetten

Zeefdruk

Bekers

Reklame- en relatieartikelen

Medailles

Eigen graveerinrichting
Fysiotherapeut
A. Conradi
Morigerweg 1
9697 SN Blijham

Uw steun in de rug bij
rugklachten en blessures

tel. 0597-562701
fax 0597-563469

Glasservice
Schilderwerken

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

H. Stukje

Toerkalender in de regio
22 juni
Groninger Borgentocht, Ubbena, 200 km, 050-5420555
5 juli
4e Toertocht van Cafe De Nar, Onstwedde, 180 km, 0599-332714
5 juli
9e Drentse Zaterdagavondrit, Westerbork, 80 km, 0593-562727
6 juli
21e Siepeltoertocht, Dwingeloo, 200 km, 0521-592530
12 juli
5e Midzomeravondrit, Burum, 100 km, 0511-453979
13 juli
2e Havelter Zomerrit, Havelte, 200 km, 06-29445474
27 juli
Klepperrit, Collendoorn, 200 km, 0523-612702
3 augustus
Toertocht Week der Besten, Vlagtwedde, 200 km, 0599-313474
9 augustus
3e Alteveersterkeitoertocht, Alteveer, 190 km, 0599-332714
16 augustus
Nie-Olde Feestweekrit, Niekerk, 200 km, 0594-507950
23 augustus
Ommelander Toertocht, Winsum, 180 km, 0595-444189
24 augustus
Zomertocht, Blijham, 200 km, 0597-561212
31 augustus
14e Steenwijker Toren Toertocht, Steenwijk, 200 km, 0521-515339
Voor een compleet overzicht gaat u naar onze website:
http://www.mcmios93.nl.
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Het adres voor al uw benodigdheden op motorgebied!
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

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

Baansport kalender
21 juni
Opende: Internationale Grasbaan
6 juli
Noorwolde: 1/2 finale EK solo
12 juli
Veenoord: Antiekhuis het Monument ONK Speedway
ONK ZDO Speedway
1 augustus
Staphorst: Internationale Grasbaan
10 augustus
Lattrop: ONK RSE Telecom Zijspan en Internationale Superklasse
17 augustus
Eenrum: Finale ONK ARAI Specials Senioren, Internationale Zijspan
en internationale Millenium Shorttrack cup
22 en 23 augustus
Siddeburen: 45ste KNMV Internationale RABO Grasbaanraces
ONK RSE Telecom Zijspan, Internationale Grasbaan en
Internationale 125cc AMUSA Youth Golden Valve Cup
30 augustus
Stadskanaal (RMC): ONK ZDO Speedway
31 augustus
Moorwinkelsdamm (D): ONK ZDO Speedway
6 september
Uithuizen: Finale ONK RSE Telecom Zijspan en Internationale Grasbaan
14 september
???: Finale ONK ZDO Speedway
21 september
Roden: Internationale Landenwedstrijd Specials
27 september
Veenoord: Gouden ARAI helm Internationale Speedway
29 december
Exloo: Dagblad van het Noorden Indoor Speedway Gala
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Autoschadebedrijf

BONNIE BISSCHOP

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

(Bijna) nooit goed
Comic Corner
Kom je te laat op je werk, dan geef je een slecht voorbeeld.
Kom je te vroeg, dan ben je een rondneuzer, of blij thuis weg te zijn.
Blijf je overwerken, dan ben je een uitslover.
Ga je op tijd weg, dan heb je geen hart voor de zaak.
Pleeg je overleg, dan durf je niet zelf te beslissen.
Doe je het niet, dan ben je eigenwijs.
Neem je iemand apart, dan schep je onderonsjes.
Doe je het niet, dan ben je onpersoonlijk.
Ben je aardig, dan wil je de getapte man uithangen.
Houd je afstand, dan heb je verbeelding.
Kom je met nieuwe ideeën, dan ben je een nieuwlichter.
Maar als je ze niet hebt, dan gaat er niets van je uit.
Laat je anderen iets voor je doen, ben je een afschuiver.
Pak je het zelf aan, dan ben je eigengereid.
Hou je je stipt aan de voorschriften, dan ben je lastig.
Als je het niet doet, dan ben je een slappeling.
Heb je succes, dan heb je geluk gehad.
Loopt het mis, dan weet iedereen het je te vertellen.
Als je er niet meer bent,
Dan was je een geweldige kerel.
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Mulders Motoren
JR TTuning
uning neemt Mulder
Mulderss Mo
Mott oren o
ovv er!

Mulders Motoren, ons allen wel bekend door een actieve Koos en
Johanna Mulder is volop in beweging. Deze beweging werd ingezet
door de verzelfstandiging en overdracht van de werkplaats naar
Ronnie Smits en werd recentelijk gevolgd door de verkoop van de
handelspoot van Mulders Motoren naar JR Tuning.
Wellicht zo hier en daar een verrassing, doch voor Koos en Johanna
een weloverwogen beslissing. Immers de overname heeft niet tot
gevolg dat Koos en Johanna zullen verdwijnen, zij blijven de bedrijfsleiding voeren gedurende nog een aantal jaren.

Uitbreiding
JR Tuning, bekent als Jan en Martine Renken, wisten met Koos en
Johanna een voor beide partijen uitstekende overname te bewerkstelligen. Jan en Martine waren al geruime tijd op zoek naar uitbreiding van hun bedrijfsactiviteiten van JR Tuning.
De klanten zullen weinig van de overname merken, omdat de overname in 1e instantie vrijwel geheel buiten het gezichtsveld van de
klanten blijft.

V eel succes
Wij als Motorclub wensen Koos en Johanna en Jan en Martine veel
succes.
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Verkeersschool Schuringa helpt u op weg
met elk certificaat en rijbewijs
BROMFIETS - MOTOR - AUTO - E ACHTER B
VRACHTAUTO - AANHANGWAGEN
ALLE CHAUFFEURSOPLEIDINGEN

Theorie

Praktijk

Winschoten
Bovenburen 106
0597-422911

Wildervank
5e laan 14
0598-615361

PERTON

Uw Eigen Drogist

Chinees Specialiteiten Restaurant

Voor al uw:

Geneesmiddelen
Homeopathie
Foto-werk
Kadoartikelen
Wenskaarten
tevens Solo-stomerij

Dr
ogisterij P
er
ton
Dro
Per
erton
Raadhuisstraat 8, Blijham
tel.: 0597 - 562255

“Kan Le”

ook voor afhaalmenu’s
dagelijks geopend van 11.30 - 22.00 uur
‘s maandags gesloten
iedere vrijdag lopend buffet
Hoofdweg 249 - Bellingwolde
tel. 0597-532828 - fax 0597-532933

Toertocht van 27 april
door Marga Duit
Eindelijk w
eer zo
was
hett dan w
weer
zovv er
er..
as he
Onze eer
st
e
t
oer
t
ocht
st
ond
v
oor
de
deur
ste toer
stond voor
deur..
eerst
‘s Morgens eerst maar even kijken hoe het weer is. Op dat moment
droog, maar wel behoorlijk veel wind.Toch kon dat ons er niet van
weerhouden, om naar de Hendybar in Blijham te rijden.
De opkomst viel ondanks de weersomstandigheden reuze mee.
Plusminus 59 motoren en plusminus 80 personen.
Na de koffie gingen we dan ook op de motor weg. De toercommissie
had een prachtige tocht uit gezet. Een klein stukje door Drente en
de rest van de tocht door Groningen. In Zuidlaren hadden we de
koffiestop met heerlijke gebak.

T r e k kke
en
We moesten ons wel goed vasthouden, want de wind trok behoorlijk aan ons. In Pieterburen konden we een hapje eten, en mensen
die gek zijn van vis, konden hier dan ook heerlijk gebruik van maken.
De weersgoden waren ons niet helemaal goed gezind, want we kregen tot drie keer toe een bui op onze kop. Maar ondanks het weer
hebben we een prachtige tocht gehad.
Toercommissie bedankt.
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Supermarkt

Stuiver
Bouwonderneming

Kuiper Blijham B.V.

Raadhuisstraat 10 - Blijham

Hoofdweg 15
9697 NA
Blijham
Tel. 0597-561798

Gebruiksadviezen
voor motorbanden
Onderhoud van de banden
Een regelmatige controle van de banden is aan te raden waarbij
bijzondere aandacht besteed dient te worden aan:
- Het loopvlak (aanwezigheid van vreemde voorwerpen,
insnijdingen, plaatselijke beschadigingen of slijtage).
- De zijwanden ( aanwezigheid van beschadigingen door
stoepranden, putten etc., insnijdingen, barstjes en abnormale
vervormingen).
- De velgzone (sporen van wrijving of beschadiging van de velg).

De Bandenspanning
Om veiligheidsredenen is het naleven van de spanningen, geadviseerd door de constructeur of bandenfabrikant, van het grootste
belang. Onderspanning heeft een abnormale verhoging van de temperatuur van de band ten gevolge. Hierdoor kan de band onherstelbaar beschadigd worden of volledig vernield met platrijden tot gevolg. De negatieve gevolgen van onderspanning zijn niet noodzakelijk
onmiddellijk zichtbaar en kunnen pas enige tijd na aanpassing van
de spanning tot uiting komen.
Bandenspanning moet om de 2 weken KOUD worden gemeten en
nooit de spanning van warme banden verminderen. Het ventiel moet
voorzien zijn van een luchtdicht ventieldopje.

V er
an de banden
ervv anging vvan
De profieldiepte moet regelmatig gemeten worden. De banden hebben slijtagegraadindicatoren, die aangeven wanneer de banden
moeten worden vervangen. Om veiligheidsredenen is het aan te
raden een nieuwe binnenband te monteren in een tube-type buitenband en een nieuw tubeless ventiel in een nieuwe tubeless buitenband.
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Op tubeless velgen komen tubeless banden; het is echter wel mogelijk een tubeless band te monteren op een tube-type velg maar
dan met gebruik van een aangepaste binnenband.

Inrijden van motorbanden
Als de band nieuw is:
- moet het etiket van het loopvlak verwijder worden
- tijdens de eerste kilometers moeten de bochten progressief
genomen worden zodat de dunne film van het product, die in
de mal wordt gevormd, verdwijnt en het loopvlak een mat
aspect krijgt.
De eerste 50 a 100 kilometers moet u niet het maximale uit de
banden halen maar rustig inrijden.
Telkens als u met de motor vertrekt, is het nodig de eerste kilometers met een gematigde snelheid te rijden zodat de banden op
gebruikstemperatuur kunnen komen. Alleen dan bent u verzekerd
van een optimale grip.

Activiteitentocht
21 september
Om organisatorische redenen is besloten om de komende
activiteitentocht in een ander jasje te gieten.
Er zijn nu geen spelletjes meer maar men krijgt nu verschillende
vragen onderweg op de route waar men een antwoord op moet zien
te bedenken.
Voor elk goed antwoord krijgt men een aantal punten. Degene met
de meeste punten verdient weer de wisselbeker.
Bé Nieboer
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LMV
*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

EK
E. Komies
Schilders- en afwerkingsbedrijf
Vossenkamp 138
9675 KM Winschoten

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

tel.: 0597-422050

Geopend
7.00 - 20.00
zat. 8.00 - 19.00
zon. 10.00 - 19.00

Uw gemakswinkel voor uw dagelijkse benodigdheden

De NVVM
Evenals bij andere vormen van
spor tbeoef
ening is een V
er
hoogde
tbeoefening
Ver
erhoogde
Rijvaardigheidstraining onontbeerlijk voor motorrijders die hun kennis en vaardigheden op een
nog hoger peil willen brengen.
Steeds meer motorrijders volgen elk jaar een NVVM-trainingsdag in
hun eigen provincie. Door de enorme belangstelling heeft de NVVM
het aantal mogelijkheden voor elke motorrijder verder uitgebreid in
samenwerking met ondermeer enkele officiële motorimporteurs,
motorfietsverzekeraars, de MAG, het LOOT, motorclubs en tal van
andere bedrijven en organisaties. Elke motorrijder die zijn niveau
verder wil verhogen of veel avontuur wil beleven met de motor kan
nu een keuze maken uit een aantal verschillende mogelijkheden.
Circuitdagen; circuitavonden; motorvakanties (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië); motorweekeinden naar de Duitse Eifel en
het Westerwald; een gecombineerde slip-/off the road en praktijkcursus; een zijspancursus.
De meeste belangstelling bestaat er voor de Verhoogde Rijvaardigheidstraining, die je kunt volgen in elke provincie van Nederland.
Enkele voordelen van deze NVVM-trainingsdag:
1.
Speciale trainingsdagen voor:
1a
Beginnend motorrijders
1b
Heropstappers
1c
Gevorderde rijders
1d
Motorinstructeurs
2.
Kleine groepjes van 3 à 4 motorrijders,
dus veel persoonlijke aandacht;
3.
Een stukje maatwerk voor elke motorrijd(st)er of motorclub;
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DAMES- en HERENMODE
· NACHTKLEDING
· ONDERGOED

· FOUNDATIONS
· HUISHOUDTEXTIEL

Mode en woninginrichting

PERTON
Hoofdweg 169 - Bellingwolde - tel. 0597-531352

Optiek Bijholt

Juwelier Bijholt

voor scherp zien
met bril of lenzen

voor een sieraad
of goed bij de tijd

B I J H O LT
winkelcentrum “De Helling” 39
0597-615501 Oude Pekela

Uw veelzijdige specialist
tevens reparatie en restauratie van oude en antieke uurwerken

4.
5.
6.
7.
7a
7b
7c
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Vanaf meer dan 160 startlocaties, in elke provincie van
Nederland, dus weinig reiskosten en reistijd,
Op zeven dagen van de week, de datum kun je in onderling
overleg met je instructeur vaststellen.
Volledig gericht op de dagelijkse praktijk;
Speciale trainingsdagen voor:
Sportieve rijders
Toerrijders
Dames
Geen “veredelde rijles”, maar een intensieve en leerzame
trainingsdag waar je een aantal verhoogde rijtechnieken kunt
leren, die doorgaans alleen worden geleerd bij de speciale
vervolgopleidingen voor beroepsmotorrijders.
Volledig afgestemd op de leerbehoeften van elke individuele
motorrijder;
Zowel op een oefenterrein als in de praktijk op speciaal
uitgezette routes in elke provincie;
Kortingen bij de meest belangrijke motorfietsverzekeraars;
Gratis deelname aan de Nationale Motorveiligheids
competitie 2001;
Geen toeslag voor eventuele duopassagier;
De trainingsdagen zijn ook als een speciale cadeaucheque
verkrijgbaar;

Dagprogramma:
Een brokje noodzakelijke theorie met uitleg over de diverse toe te
passen verhoogde rijtechnieken; Behendigheidsoefeningen (op een
afgesloten locatie); Na de lunch volgt ‘s middags het praktijkgedeelte: een speciaal uitgezette route, waarbij de verhoogde rijtechnieken worden getraind, die niet op een oefenterrein kunnen
worden beoefend (waaronder inhaaltechnieken, positierijden, verhoogde bochtentechnieken etcetera).
De trainingsdag wordt afgesloten met een korte schriftelijke evaluatie en de certificaatuitreiking. Geen “opfriscursus” maar een intensieve en leerzame trainingsdag waar je een aantal verhoogde rijtechnieken kunt leren: inhaaltechnieken, positierijden, korte- en
lange bochtentechnieken, verhoogde rem- en rem-uitwijktechnieken
en het leren toepassen van speciale technieken bij noodsituaties.
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VEILIG DE WEG OP

Autorijschool

Edwin Hillenga
Sleedoornweg 2
9674 JG
Winschoten

tel. 0597-412670
of 06-22493034

H. Feringa Autotechniek
¾
¾
¾
¾
¾

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

Tevens Uw adres voor:
¾ Schade taxatie en afwikkeling
¾ Alle merken banden voor alle
voertuigen
¾ Alle typen accu’s
¾ APK-keuringsstation
Kwaliteit voor scherpe prijzen

Flessingsterrein 8
9665 BZ Oude Pekela
Tel.: 0597-675346
06-22549045

Tal van technieken die bij de basis-motoropleiding niet of nauwelijks aan bod komen, maar in de praktijk bijzonder goed van pas
komen. Kortom een intensieve, uiterst leerzame en aangename
trainingsdag voor elke motorrijder.
Het is verstandig om zo tijdig mogelijk te reserveren.
NVVM, Postbus 144 6900 AC Zevenaar,
Tel.: (0316) 34 24 80.
Fax: (0316) 34 30 27
E-mail:info@nvvm.com
Een volledig overzicht kun je downloaden en uitprinten op de NVVMwebsite:http://www.nvvm.com

Gratis boekje
Speciaal voor motorrijders heeft de NVVM een leerzaam boekje,
boordevol praktische tips voor elke motorrijder. In het boekje komen tal van onderwerpen aan de orde over de meest optimale
rijtechnieken voor elke motorrijder: korte- en lange bochtentechnieken, remtechnieken, reageren bij noodsituaties, etc. etc. Dit
boekje is -zolang de voorraad strekt- voor slechts de verzendkosten
uitsluitend verkrijgbaar bij de NVVM, tel: (0316) 34 24 80.
Hij is ook de MC Mios ‘93 site te downloaden.

Kleurplaat
Hallo jongens en meisjes.
In het midden staat weer een kleurplaat. Kleur deze zo mooi mogelijk in en stuur hem op of breng hem even naar iemand van de
redaktie.
Als je jouw kleurplaat voor 1 augustus hebt ingeleverd, ben jij misschien wel degene die van MC Mios ‘93 een leuk prijsje krijgt.
Veel kleur plezier,
De redaktie.

25

SPOORBIELZENHANDEL
H. KRUIZE
TEL. 0597 562039
Hoofdweg 217, 9697 NH Blijham

Eerste kwaliteit eiken bielzen

Glaszaak Wiegers
Groothandel in o.a. vlakglas, isolerende beglazing,
hardglazen deuren en glas-in-lood.
J.D. van der Veenstraat 17
9672 AD Winschoten

tel. 0597-413257
fax 0597-421339

Gazelle Touché AirGlider
€ 1179,2000

De Gazelle stadsfiets met voor- en achtervering!
De Gazelle TTouc
ouché
ouc
hé AirGlider is een exclusieve aluminium stadsfiets
met zowel voor- als achtervering uit de Gazelle Gold Line. Beloond met
de Erkenning Goed Industrieel Ontwerp 2000! Ultiem onderhoudsarm
fietscomfort 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 fietsspecialist
fietsspecialist:

Ab de Groot tweewielers Blijham
Telefoon: 0597 - 561292

* Voor al uw GRAAFWERKZAAMHEDEN
* Tevens voor SLOTEN GRAVEN met Tallud bak
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-

Wedderveer

H. ENGELKES
Hoofdweg

Telefoon: 0597 - 561459

Fischer
Houtbouw
Wedde

EHBO Cursus
Comic Corner
- Observeren; ga na of het slachtoffer geld bij zich heeft, neem dit af
om hier letsel van te voorkomen. En zelf heb je dan nog wat
achter de hand.
- Ademhalingsproblemen; in geval van ademhalingsproblemen keel
dicht knijpen om verder lijden te voorkomen.
- Bewusteloosheid; slachtoffer lekker laten rusten zodat hij er
lekker lang van kan genieten.
- Oogletsel; in ernstig geval een blinde geleidehond imiteren.
- Botbreuk aan de benen; het slachtoffer op zijn handen laten
lopen, dit geeft geen pijn bij het lopen.
- Verdrinking; als je een drenkeling ziet gooi dan een reddingsboei
naar hem, daarvoor zijn speciale cursussen ringgooien.
- Vergiftiging; in geval van vergiftiging, behalve bij je schoonmoeder,
direct evacueren. Rijnmond laten komen en direct de boel laten
afgraven.
- Kaakfractuur; indien uw vrouw het slachtoffer is de arts vragen of
hij over zes maanden kan komen, dit geeft beiden rust.
- Bloedverlies; bij ernstig bloedverlies slachtoffer in een vergiet
deponeren, niet door een wringer halen in verband met
kneuzingen.
- Gevaar; als het gevaar voor slachtoffer en jezelf gevaar oplevert
kies dan voor jezelf. Als omstanders gevaar lopen houd dan je
mond, hoe minder mensen, des te minder overlast.
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Voor al uw:

♦ NIEUWBOUW - VERBOUW
♦ ONDERHOUD - RENOVATIE
♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
Morigerweg 22 - 9697 SN Blijham
Telefoon 0597 - 561433

Rijden in groepen
De laatst
e tijd kkomen
omen er
eer
laatste
er,, nu he
hett seizoen w
weer
gaat beginnen, veel vragen over het rijden in
groepen. Waar moeten we ons aan houden,
wat mag wel, wat mag niet etc.
Veel vragen, waar evenveel antwoorden op zijn. Een “pasklare” oplossing is er eigenlijk niet. Het is dan ook moeilijk om “voorschriften” of regels te maken, daar deze veelal afhankelijk zijn van de
club of de groep zelf.

Lasergun
Ook al zijn er regels vastgesteld, het is net als in het verkeer: ze
worden (soms) overtreden. Als iemand met 70 door de bebouwde
kom of met 100 over een dijk wil racen is de kans groot dat er een
agent staat met camera, lasergun of andere nare hulpmiddelen om
je daarna te vertellen hoe hard je nu precies reed en wat het je gaat
kosten. Voor de hoogte van de boete kun je vaak heel veel kilometertjes rijden of leuke accessoires aanschaffen! (Over de nasleep
om met 100 over een dijk te racen zullen we het nu niet hebben.
Wel zal het duidelijk zijn dat dit voor overlast zorgt en afsluiting van
de weg voor motoren niet ondenkbaar is.)
Anders is het als iemand zich “misdraagt” in de groep. Een boete
kun je niet opleggen, er is immers geen juridisch strafbaar feit! Wat
er dan gedaan moet worden is het vaststellen van grenzen van wat
wel en wat niet wordt getolereerd. Worden deze grenzen overtreden, dan kan men hieraan sancties verbinden in de vorm van schorsing, al dan niet definitief. Als dit gebeurt, wees dan als club wel
consequent in het te voeren beleid!
Ondanks dat de regels dus niet zijn vast te stellen geven we toch
een aantal tips, suggesties etc. waar je je voordeel mee kan doen.
Het is aan jullie om hier uit te halen en vast te leggen watje absoluut
nodig vindt. Maak of hou de regels zinvol en overzichtelijk!
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TAMOIL

Tankstation Zuiderveen
Energie om door te gaan

24-UURS SERVICE TANKSTATION
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag
Zondag

Spaar voor leuke cadeaus met ons Pingcard spaarsysteem.

6.30 - 21.00 uur
7.30 - 21.00 uur
9.00 - 21.00 uur
unt u
rna k
Daa ik maken
u
gebr n onze
l
va
mina
nter
buite

- Verkoop van lotto en telefoonkaarten
- Tanken op rekening via Tamoil pas
Papierbaan 8
Zuiderveen 50

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

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

Routes:
Hoe lang een route is maakt niet uit. Zorg er wel voor dat elke deelnemer een eigen route krijgt. Hierdoor krijgt de rit het karakter van
individueel rijden en wordt het aansprakelijk stellen van de club of
organisator bij ongevallen wel lastiger.
Advies:
Neem in de beschrijving in ieder geval op dat het een individueel te
rijden route is. (Het samenstellen van route en beschrijven hiervan
is een andere zaak)

Eisen aan materiaal:
Het spreekt voor zich dat de motoren aan de wettelijke eisen moeten voldoen. Naast de wettelijke eisen kan men ook kijken naar de
technische staat. Een fiets die “bijna uit elkaar valt’ geeft niet alleen
problemen onderweg, maar is ook een gevaar voor de andere in de
groep! Controleer BRAVOK. (Banden, Rem, Accu, Versnelling (koppeling) Olie en Ketting)
Advies :
Neem in de toerregels (nog liever in het huishoudelijk reglement) op
dat een fiets die niet aan de (wettelijke) regels voldoet niet wordt
toegelaten om mee deel te nemen aan activiteiten. Hiermee sluit je
niet de persoon uit maar wel het materiaal! Neem ook op dat er met
een volle tank aan de start wordt verschenen. Veelal heeft een
mooie route geen of zeer weinig mogelijkheden om te tanken. Daarnaast is het behoorlijk lastig als één man moet tanken! Is er een
interne toercompetitie, werk dan bijvoorbeeld met strafpunten voor
geen volle tank.

Samenstellen groepen:
Over de samenstelling van de groepen is men het niet eens. Wat is
bijvoorbeelde de maximale grootte van een groep? Sommige vinden vier tot vijf, anderen gaan tot vijftig!
Advies
Deel de groep (rijders) in naar scheurijzers, toerrijders en genieters.
Dit voorkomt dat de sclieurdcrs zich gaan “ergeren” aan die slome
rijders die ook naar het landschap willen kijken of andersom.
(verkeersovertredingen zijn altijd voor eigen rekening en risico!)

35

Houdt een groep overzichtelijk:
Als je met meer dan tien (en dat is echt het maximum in één groep)
op stap gaat, rij dan in een “gedeelde” groep van bijvoorbeel vijf of
zes. De “langzame rijders” en niet of minder ervaren rijders, rijden
als eerste. Het is nl. bekend dat diegene die voor in de groep rijden
het wat makkelijker kunnen bijbenen dan de mensen die achter
rijden. Veelal moeten de achterste rijders het gas een beetje meer
opendraaien om bij te benen. Eventuele afvallers van de eerste
groep door stoplichten of andere verkeerssituaties kunnen dan of
aansluiten bij “de volgende” groep of men spreekt af dat er één
routinier van de ploeg zich ook “terug laat zakken” om de achterblijver op te pakken.
Advies
Laat onervaren rijders of mensen die voor het eerst meerijden vóór
in de groep (direct achter voorrijder) rijden. Dit is de meest makkelijke positie.

V oorrijder
s:
oorrijders:
Wordt er gewerkt met voorrijders, zorg dan dat de achterste man
net zo goed als “voorrijder” (dus volledig op de hoogte van de route)
kan fungeren. Deze is dan ook in staat om achterblijvers op te pakken. Bij voorkeur dienen zowel voor- als achterrijders geroutineerde
(ervaren) rijders te zijn. Wordt er met meerdere groepen gereden,
dan is het prettig om één centraal rustpunt in de route op te nemen.
Er is dan een mogelijkheid om eventuele verdere afspraken te maken of van groep te wisselen.
Advies
De voorrijder bepaalt te allen tijde de te volgen route. Hier geldt echt
dat de groep moet volgen. Het op eigen houtje afslaan of omkeren
is zeer gevaarlijk voor overige deelnemers en kan verwarring veroorzaken.

Molenrijden
Van een club kreeg ik de volgende suggestie, nl. het “molenrijden”.
Dit zou als volgt werken:
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Hoofdweg 285 Bellingwolde 0597 - 531452 Fax: 531083

Één voorrijder en één achterrijder in opvallende kledij. Voorrijder
bepaald de route en laat bij elke verandering van richting de 2e
rijder stilstaan, zodanig dat deze de richting kan aangeven. Vóór de
achterrijder weer invoegen en eventueel “opkruipen” naar de 2e
plaats. Zoals de club zelf al opmerkte: als men eerder invoegt dan
vlak voor de achterrijder werkt het niet.
Daarnaast vind ik dat “stilstaan” om de richting aan te geven, waar
je ook staat, niet zonder risico is.
Als er een “georganiseerde clubrit” is, laat dan de deelnemers tijdig
de organisator (toercomrnissie) op de hoogte stellen van deelname.
Men kan dan op tijd vertrekken of nog even wachten als er iemand
nog niet is. Voorts kan men dan rekening houden met een aantal
kopieën van routes, voorrijders of indeling in groepen.

Rijden in groepen:
Het rijden in groepen is eigenlijk lastiger dan het solo rijden. Je moet
immers veel meer rekening houden met iemand voor, naast of achter je! Het plotseling remmen omdat je links of rechts af had gemoeten is dan ook uit de boze! In no-time ligt de hele groep in puin.
Het bepalen van de positie op het wegdek t.o.v. weg-as etc. vergt
een enig inzicht in verkeers- en wegsituaties.

Nieuwe leden

Nomko en Harjah Nomden
Dethmer Kielman
Rieks Nieland
Tom de Vries
Reinder Potze
Griehenda Weering

Winschoten
Winschoten
Winschoten
Westerlee.
Oude-Pekela
Oude-Pekela
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* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* ONDERHOUDSWERKEN
Schoollaan 26, 9697 SR Blijham, Tel. 0597-561679

Tw e e t o p m e r k e n o n d e r é é n d a k

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

De adverteerders denken aan ons...
Denkt u aan onze adverteerders!

Mededelingen
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 toertochten, want ook voor u is de
toertocht uitgezet. Daarnaast is het niet eerlijk tegenover onze duoleden die wel lid zijn van de club. Het lidmaatschap bedraagt Euro
12,- per jaar.
U kunt het lidmaatschap per bank of rechtstreeks aan de penningmeester betalen. Dus niet tijdens toertochten. Bankrekeningnummer:
3066.43.014 t.n.v MC Mios ’93 te Blijham.
Als je lid bent van MC Mios ’93 kun je op vertoon van het pasje
korting krijgen bij Mulders Motoren in Veendam en Jaap Middel in
Stadskanaal. Mulders Motoren geeft korting op kleding, accessoires
en verdere artikelen. Jaap Middel geeft korting op kleding (uitgezonderd BMW en Daijnese kleding) en accessoires.
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AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
Transportbaan 20
9672 BK Winschoten
tel: 0597-432552

Wist u dat?
-

Sipke, Geertje meeneemt aan een electrisch koord
dit koord eigenlijk aan z’n interkom hoort
Hanno bij de volgende toertocht een pak stro meeneemt
Hanno anders zijn motor niet kan stallen
Pieter met rokende banden rijdt
Koos en Jaap elkaar kussen met de motor
Flip z’n Annie onderuit rijdt
Annie dikke knie en vingers had
haar mooie motor flink geraakt was
alles weer koek en ei is
er al twee toertochten gereden zijn
deze beide tochten erg mooi waren
de avondtocht met barbecue eraan komt
daarna ons welbekende kampeerweekend is
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J.T. KOLTHOF DIAMANTBOREN

Piet Heinlaan 13
9675 AV Winschoten
Telefoon
Fax
Mobiel

0597-432 044
0597-432 048
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
Kijk ook eens op onze website :

WWW.VANDERWALBLIJHAM.NL

Winschoterweg 22
9697 XD BLIJHAM
TELEFOON : 0597 561427
FAX : 0597 562509
EMAIL : info@vanderwalblijham.nl

MC Mios ‘93 T-shirts
T-shirts
Er zijn weer zwarte T-shirts met een geel logo te koop in de maten
L, XL en XXL. De prijs is € 6,00. Te bevragen bij Christien Spa.

Verjaardagskalender
MC Mios ’93
APRIL:
Berend Koopman, Jan Bos, Jan Stuiver, Christien Spa, René Perton,
Jan Bruining, Aad v/d Graaff, Willy Tammes, Geertje Roukema, Rieks
Nieland, Oscar Lamain, Geert Veenstra, Bennie Koopman, Alex
Oldenburger, Anton Kuiper, Henk Scheper.

MEI:
Jan Vrieze, Jeanet Streunding, André Conradi, Willem Glazenborg,
Jaap Siems, Robert v/d Meulen, Cinthia Potter, Hanno Engelkes, Sipke
Roukema, André Komies, Boje en Petra Lap, Yvonne Lamain, Jack
Veltkamp, Wim Molanus, Gert-Jan Prins, Belinda Kuiper, Harm
Ekamper.

JUNI:
Sieneke Kruize, Trijnie Wieringa, Wuppie Lohof, Thijs Spit, Henk Loois,
Bé Vrieze, Jacob Toutenhoofd, Willy Holscher, Luppo Teuben, Fré
Siemons, Jan en Sandra Kolthof, Esra en Anita Siemons, Willy Kruze,
Johan Bontsema, Harry Zweep, Harry Fleurke, Lukje Kaldijk, Cornelis
Lap, Henk Prusen, Alfred Venema, John Kuiper, Willem Hensema.
Alle leden alsnog van Harte Gefeliciteerd met jullie verjaardagen en
een motorsmok van de juf.

Speciaal voor de 50- jarigen!!
Henk Loois, Henk Scheper en Lukje Kaldijk.
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Voor al uw

METSELWERKEN

Metselbedrijf

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

P. KUIPER
ERKENDE WAPENHANDEL
erk.nr. 292

Voor al uw luchtbuksen, luchtdrukpistolen, kogels, richtkijkers,
verrekijkers en onderhoudsmiddelen. Alles voor de schietsport!
Tevens reparatie aan alle merken luchtbuksen en luchtdrukpistolen

INKOOP - VERKOOP - REPARATIE - IMPORT - EXPORT
Hoofdweg 44
9697 NK Blijham
Tel. (0597) 561324
Fax (0597) 561956
Autotel. 06 - 53847019

Ledentoertocht van 18 mei
door Thea Loois
Hoewel de weersvooruitzichten van Piet
Paulusma en consorten niet veelbelovend
waren, kwamen er toch zo’n 40 à 45 leden
van MC Mios ‘93 omstreeks tien uur bij de
Hendybar om deel te nemen aan de
geplande toertocht door Duitsland.
Terwijl we genoten van een lekker kopje koffie, deelde Bé de routebeschrijvingen uit. Op het laatste moment heeft hij nog een wijziging
in de route moeten aanbrengen omdat de uitbater van een bepaald
restaurant aangaf dat we daar niet terecht konden voor de koffiestop. Bé heeft dit keurig opgelost en een stukje van de tocht herschreven.
Tegen circa twaalf uur arriveerden we met een groepje van ongeveer tien personen bij het eerste rustpunt. Wij waren er als laatste,
want onderweg moest even een “plas-pauze” worden ingelast. Sommige dames konden het anders niet droog houden! Tevens hadden
we onderweg eventjes niet opgelet en moesten dus even puzzelen
om de juiste route weer op te pakken.

Jachthaven
Aangekomen bij de jachthaven werden we opgewacht met kannen
koffie en gebak. Liefhebbers konden zelfs twee stukken nemen.
Het weer zat gelukkig mee, zodat we heerlijk buiten konden zitten.
We maakten tussendoor nog een keus uit de menukaart voor de
lunch, dit viel niet mee, het leek allemaal even lekker. (Misschien
kwam dit ook omdat het inmiddels etenstijd was).
Na de koffie gingen we weer op weg. De tocht voerde langs mooie,
door bomen omzoomde weggetjes, langs kanalen en weiden. Ik
heb mijn ogen uitgekeken naar al die mooie bloeiende rododendrons in tuinen en langs de weg; prachtig!
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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

REIT

GRONDVERZET
-BEDRIJF

DIENSTVERLENEND BEDRIJF

Grondverzetbedrijf Reit
Industrieweg 44, 9699 SL Vriescheloo
Tel. (0597) 54 16 52 - Fax (0597) 54 11 86
Autotel. 06 - 53143894

* Verhuur mob. kranen
* Mini kranen
* Laadschoppen
Trekker en dumper
* Grondwerken
* Sloopwerken

* Aanleg en onderhoud
waterwegen etc.
* Bestratingen
* Verkoop PVC materiaal
* en nog veel meer

De tocht ging door een afwisselend landschap, het was genieten,
het weer was nog steeds boven verwachting.

Visbek
Geinige plaatsnamen kwamen we trouwens tegen onderweg, zoals
Visbek, Huntlosen (je hond zien kwijt te raken?), Grosenkneten (verbastering van Grote Keten?)

Tegen drie uur arriveerden we bij de locatie voor de lunch. Er zaten
al een heleboel mensen lekker te eten. (Want wij kwamen weer als
laatste aan.) Het zag er goed uit. Het restaurant was gezellig ingericht en de bediening was vlot. Het eten was keurig verzorgd en
smaakte voortreffelijk. Ook de prijs viel mee en dat is toch wel
bijzonder in deze tijd waarin iedereen klaagt over hoe duur alles is
geworden sinds de invoering van de Euro!
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UBBENS BOUWSTOFFEN
v.h. Sluiter

Hout- en Bouwmaterialenhandel

Winschoten, J.D. v/d Veenstraat 14, tel. 0597-531351 (fax. 0597-531323)

tis
Gra pectie
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a
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Lid van de Vereniging
van Handelaren in
Bouwmaterialen in
Nederland

Koerts
Dakwerken bv
LID VEBIDAK

Wij geven water geen kans...

DAAROM... 0597-612243

Fax: 0597-613653 • www.koertsdakwerken.nl

V oor spek en bonen
Helaas was het eten van Henk nog niet klaar, dus zat hij er eerst een
beetje voor (zonder) spek en bonen bij! Volgens Trijnie was het ook
geen wonder dat wij steeds als laatste ergens aankomen, want
zoiets gebeurt nou altijd!
Toen de buikjes rond waren gegeten en alles was afgerekend, gingen we weer verder met de laatste etappe van de reis. We hadden
nog steeds geluk met het weer, hoewel het steeds harder ging waaien
en de zon het liet afweten.

Lekker dampen
Omstreeks vijf uur hadden we een rookpauze genomen en helaas
ging het toen toch even mis. Dikke regendruppels vielen op ons
neer en we besloten om gelijk maar verder te gaan. De bui was
gelukkig vrij snel voorbij, maar de wegen waren nog wel nat. Sommige straten waren erg glad (klinkers). Het was dus goed oppassen
geblazen. We zijn in een rustig tempo verder gereden en zijn zonder
kleerscheuren weer bij de Hendybar aangekomen.

gezellig nagepraat
Daar nog even gezellig nagepraat onder het genot van een glaasje
fris en om zeven uur waren wij weer thuis.
Wij kijken terug op een geslaagde dag en willen de toercommissie
hartelijk danken voor het uitzetten van deze mooie tocht, die volgens mijn teller trouwens bijna 100 kilometer langer was dan vermeld stond, maar dit mag de pret niet drukken.
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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

MC Mios Agenda 2003
27 april
18 mei
7 juni

Open
Leden
Leden
+
4 - 6 juli
Leden
24 augustus Open
21 september Leden
12 oktober
Leden

200 km / Groningen
200 km / Duitsland
120 km / Drenthe
Barbecue
kampeerweekend
200 km / Drenthe
140 km / Activiteiten
150 km /Duitsland

9.00 / 12.00 uur
10.00 uur
18.00 uur
22.00 uur
9.00 / 12.00 uur
9.15 uur
9.45 uur

Alle toertochten starten bij de Hendybar.
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Lid worden?
Wilt u, (vrienden of kkennissen
ennissen me
mett een mo
mottor zijn ook
welkom) lid worden van een motorclub? Aarzel dan
niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.
- zodat u andere motorrijders leert kennen;
- tevens mooie routes voorgeschoteld krijgt;
- en in de wintermaanden ook met uw hobby bezig bent.
Onze club organiseert in de periode april t/m september een aantal 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
Oosterstraat 43
9697 PE Blijham
tel.: 0597-561212

Bé Nieboer
Lubbermanswijk 40
9665 NG Oude-Pekela
tel.: 0597-614904
e-mail: mcmios93@tiscali.nl

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht van onze club.

Natuurlijk word ook ik lid van MC Mios ‘93!
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnr
Geb. datum
Geslacht
Rijbew. A

:
:
:
:
:
:
:M/V
: Ja / Nee

Roepnaam:

Datum

:

Handtekening:
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Verzekering
nodig ?
Of het nu gaat om een:

Inboedel

Auto

Woonhuis

Motor

Caravan

Wij hebben een verzekering
die bij u past. Een goed
advies is goud waard, informeert u daarom eens bij:
ASSURANTIE- EN
ONROERENDGOEDKANTOOR
Hoofdweg 159

Bellingwolde

telefoon (0597) 53 14 90

C.r.c. Veendam

autopoetsbedrijf
Voor bedrijven en particulieren
Gespecialiseerd in showroom shine
Een afspraak voor een
schone auto is zo gemaakt

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

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

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

GlasGarage

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

GlasPas
specialist in autoruiten
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Kenteken graveren
Een goede methode om diefstal
van uw auto te voorkomen. Wij
gravere uw kenteken gratis. Klaar
terwijl u wacht!
Reparatie
voo
Reparatie van sterren en
scheurtjes gebeurt vakkundig en
snel met de speciale GlasGarageharsinjectiemethode. Gratis als u
wa-extra verzekerd bent.
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Als bezitter van de glaspas (die u
gratis kunt afhalen indien u waextra 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

