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Voorw
oord

Inhoud
Beste motorvrienden,

De laatste rit van dit jaar is verreden. Dat betekent voor sommigen
van ons dat de motor schoongemaakt en op stal kan. Anderen
rijden door tot de eerste sneeuwvlokken vallen. Zo heeft ieder zijn
grenzen. We kunnen terug kijken op een geweldig motorseizoen
wat het weer betreft. Ook de ritten die door onze toercommissie zijn
uitgezet waren perfect. Mijn compliment daarvoor. Ook hebben wij
ons 10-jarig bestaan kunnen vieren. Een prima feest met voldoende
eten, drinken en muziek. Ik hoop dat iedereen daarvan genoten
heeft.
Deze Pitstop staat bol van alle activiteiten die de laatste tijd zijn
geweest. Ik zal er verder niets meer van zeggen.
Het bestuur gaat zich langzaam bezig houden met de jaarafsluiting
en voorbereiding voor de jaarvergadering. Rest mij nog een ieder
veel leesplezier te wensen.

Jullie 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 Oudewerfslaan 33, 9675 EP, Winschoten, 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

Bé Nieboer e-mail: mcmios93@tiscali.nl
Jan Wierenga 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.

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 in de regio

7 december
21e Snertrit Hoogeveen 120 km 0592 - 459007

14 december
Lange Onderbroekentocht Havelte 100 km 06 - 29445474

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

29 december
Exloo: Dagblad van het Noorden Indoor Speedway Gala

Baansport kalender

VVVVVanaf heden is er een digitaleanaf heden is er een digitaleanaf heden is er een digitaleanaf heden is er een digitaleanaf heden is er een digitale
ledenservice in werking.ledenservice in werking.ledenservice in werking.ledenservice in werking.ledenservice in werking.

Wat houdt dit in: iedereen die zich aanmeldt krijgt enkele dagen
voor een te rijden toertocht de desbetreffende tocht per e mail thuis-
gestuurd. Verder kunnen er ook nog andere zaken via de mail toe-
gestuurd worden zoals mailing voor bv. avondtocht, kampeer-
weekend, jaarvergadering, etc. Er kunnen ook oude toertochten uit
het archief aangevraagd worden, dit vanaf 2001. Mocht je hier aan
mee willen doen dan graag een mailtje onder vermelding van naam,
mailadres en lidnummer naar mcmios93@tiscali.nl.

Digitale ledenservice
door Bé Nieboer



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!



9

In het afgelopen jaar hebben we weer verschil-In het afgelopen jaar hebben we weer verschil-In het afgelopen jaar hebben we weer verschil-In het afgelopen jaar hebben we weer verschil-In het afgelopen jaar hebben we weer verschil-
lende toertochten georganiseerd, te wetenlende toertochten georganiseerd, te wetenlende toertochten georganiseerd, te wetenlende toertochten georganiseerd, te wetenlende toertochten georganiseerd, te weten

twee open tochten, 4 ledentochtentwee open tochten, 4 ledentochtentwee open tochten, 4 ledentochtentwee open tochten, 4 ledentochtentwee open tochten, 4 ledentochten
en een kampeerweekend.en een kampeerweekend.en een kampeerweekend.en een kampeerweekend.en een kampeerweekend.

222227 April:7 April:7 April:7 April:7 April:
Op 27 april hadden we onze eerste toertocht van dit jaar. Het was een
open toertocht en hij ging grotendeels door Groningen. Het weer was
redelijk met enkele buien onderweg. Er deden 81 personen aan deze
tocht mee. Als herinnering kreeg iedereen een penlight. Tijdens deze
tocht hebben zich vier nieuwe leden aangemeld.

18 Mei:18 Mei:18 Mei:18 Mei:18 Mei:
Op 18 mei hadden we een ledentocht in Duitsland. Deze was door
het enthousiasme van enkele toercommissieleden iets langer
geworden dan eigenlijk de bedoeling was en door het op vrijdag-
avond afzeggen van het koffieadres en het in de route opnemen van
een vervangend adres werd de route nog iets langer. Mede door het
fraaie weer was dit toch een zeer geslaagde tocht. Ondanks de tegen-
slag was de koffie met gebak evenals het eetadres prima. Aan deze
tocht deden 45 personen mee.

7 Juni:7 Juni:7 Juni:7 Juni:7 Juni:
7 juni was onze avondtocht met aansluitend de barbecue. De tocht
ging door Drenthe en hieraan deden 46 motoren mee. Vanaf 10 uur
begon op het grasveld achter de Hendybar in een grote legertent de
barbecue. Dit was als vanouds weer uitstekend verzorgd door Diane
en Bert.

4 t/m 6 Juli:4 t/m 6 Juli:4 t/m 6 Juli:4 t/m 6 Juli:4 t/m 6 Juli:
4-5 en 6 juli was onze kampeerweekend. Deze werd gehouden op
camping de Vinkenkamp in Lieren. Het was een zeer gezellig gebeu-
ren met redelijk weer, op de heenreis en op de zaterdag hadden we
wat motregen. De kantine was zeer knus.

Toerverslag 2003
door Bé Nieboer



Autoschadebedrijf

BONNIE BISSCHOP

Hoofdweg 62a
9695 AL  Bellingwolde
Tel.: 0597-532662
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Op zaterdag hebben we de midden-veluwe route gereden en s’avonds
was er een goed verzorgde barbecue. s’Zondags zijn we via een
mooie binnendoorroute weer naar Blijham gereden waar we om
plusminus 5 uur aankwamen.

222224 A4 A4 A4 A4 Augustus:ugustus:ugustus:ugustus:ugustus:
Op 24 augustus werd onze tweede open toertocht gereden. Het
weer was prima en doordat wij de als enige club een tocht hadden
met 10 lootpunten kwamen er tot grote schrik van de inschrijving in
totaal 161 personen op 131 motoren zich melden. Met kunst en
vliegwerk zijn er nog inschrijfformulieren en routes gekopieerd. Door-
dat er ook te weinig herinneringen waren gekocht moest de overge-
bleven herinneringen van voorgaande open tochten ook van zolder
worden gehaald. De route ging door Drenthe. Het koffieadres was
prima maar door een evenement in Westerbork waren de eet-
adressen wat moeilijk bereikbaar. Uit deze tocht kwamen 4 nieuwe
leden.

222221 Sept1 Sept1 Sept1 Sept1 September:ember:ember:ember:ember:
21 september hadden we voor het eerst sinds jaren weer een puzzel-
tocht uitgezet. Deze ging door Drenthe en er deden 45 personen
aan mee. De heer van der Wal had weer eens pittige vragen bedacht
waar menigeen moeite mee had. Bij de volwassenen werd Theo
Prenger eerste. Hij mocht de wisselbeker mee naar huis nemen.
Tweede werd Wuppie Lohof en derde Christien Spa. De poedelprijs
ging naar Bart Perton. Bij de kinderen ging de eerste prijs naar Anja
Spa, tweede werd Silvia Lohof.

12 Oktober:12 Oktober:12 Oktober:12 Oktober:12 Oktober:
Op 12 oktober hadden we onze laatste toertocht van dit jaar. Er
deden 46 personen aan mee. Het was een mooie en vlotte route
door Duitsland. Na enkele zondagen met slecht weer was het uitge-
rekend deze dag prachtig toerweer. De koffie, welke traditiegetrouw
uit de clubkas betaald werd, en het eten waren uitstekend verzorgd.

Het bestuur en de toercommissie kunnen terug kijken op een goed
toerseizoen

Bij dezen wil ik alle leden van de toercommissie danken voor hun
inzet en vrije tijd die er iedere keer in het uitzetten en controleren
van de tochten wordt gestoken.
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RUN & Radio Winschoten
door Willem Hensema

DonderDonderDonderDonderDonderdagadagadagadagadagavvvvvond elf septond elf septond elf septond elf septond elf septemberemberemberemberember, rijden wij, Henk, rijden wij, Henk, rijden wij, Henk, rijden wij, Henk, rijden wij, Henk
Goren en Willem Hensema, al bijna traditie ge-Goren en Willem Hensema, al bijna traditie ge-Goren en Willem Hensema, al bijna traditie ge-Goren en Willem Hensema, al bijna traditie ge-Goren en Willem Hensema, al bijna traditie ge-

trouw naar Hoogezand, om beide een zendertrouw naar Hoogezand, om beide een zendertrouw naar Hoogezand, om beide een zendertrouw naar Hoogezand, om beide een zendertrouw naar Hoogezand, om beide een zender
achter op onze motor gebouwd te krijgen.achter op onze motor gebouwd te krijgen.achter op onze motor gebouwd te krijgen.achter op onze motor gebouwd te krijgen.achter op onze motor gebouwd te krijgen.

We worden steeds handiger in dit werk, was het eerder ongeveer
twaalf uur dat we thuis waren (incl. monteren en proefuitzenden),
werd het nu elf uur ‘s avonds dat we beide motoren bij Henk Goren
in de garage konden stallen.

€ 20.000 per stuk!€ 20.000 per stuk!€ 20.000 per stuk!€ 20.000 per stuk!€ 20.000 per stuk!
In Nieuweschans buiten laten staan bleek niet verstandig te zijn,
daar de zenders ongeveer € 20.000 per stuk kosten (daar kwam ik
pas in 2002 achter).

Zaterdagmorgen waren we weer present bij Radio Winschoten. Na
de koffie, een laatste controle en nog een proefrondje waren wij er
klaar voor. De live uitzending kon wat ons betreft beginnen.

Henk Goren (motor 2) reed met reporter Bert achterop en ik zelf
(motor 1 !?!) met de bijna niet uit de uitzending te krijgen Erik.

Beiden moesten we de 100 km stapvoets rijden met een slinge-
rende reporter achterop en lopers met oogkleppen op voor ons.

Geen conditie!Geen conditie!Geen conditie!Geen conditie!Geen conditie!
Mijn conditie was niet toereikend om die vol te houden en halver-
wege heb ik mij voor 2 ronden laten vervangen. Henk, onvermoei-
baar als hij is, reed natuurlijk gewoon door.

Reporter Erik en ik hebben ons het meest geconcentreerd op de
eerste en tweede plaats van de heren. Bert en Henk deden het
fijnere werk. Zij zorgden dat de dames goed begeleid werden met
hun race naar de finish.



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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Om negen uur stopte de uitzending van Radio Winschoten, de
eerste heren waren binnen, en de eerste dame moest nog een half
uurtje.

Ons werk zat erop. Nog even nazitten in de studio, en om elf uur
waren weer thuis (zonder zenders).

PromotiePromotiePromotiePromotiePromotie
We denken dat we beide weer goed werk hebben gedaan voor  Radio
Winschoten en tevens op een degelijke wijze de motorsport en
MC Mios ‘93 gepromoot te hebben.

Radio Winschoten en MC Mios ‘93 (Christien), bedankt voor de
verzorging, en wat ons betreft tot volgend jaar.



Supermarkt

Stuiver
Raadhuisstraat 10  -  Blijham

Hoofdweg 15
9697 NA
Blijham

Tel. 0597-561798
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Mijn motor & ik
door Tinus Scholtens

Belangrijk gesprek meBelangrijk gesprek meBelangrijk gesprek meBelangrijk gesprek meBelangrijk gesprek met Ft Ft Ft Ft Fabian de Vabian de Vabian de Vabian de Vabian de Voorooroorooroorde.de.de.de.de.

Leeftijd: 20 jaar.
Woonplaats: Musselkanaal.
Motor: Pa’s Kawasaki Vulcan 800 Classic.

Fabian wil graag lid worden van MC MIOS ‘93, maar vanwege zijn
studie is dit nog niet haalbaar.

Je rijdt op de motor van je vader?
Ja, nadat ik mijn rijbewijs haalde, heeft hij hem terug laten tunen.
Tot mijn ‘zwaar’ rijbewijs ingaat, blijf ik op mijn vader’s motor rijden.
Daarna laat hij hem weer terug terugtunen naar vol vermogen en wil
ik graag een Ducati kopen.

Waarom een Ducati?
Een Ducati is echt, er zit niks op wat er niet op hoeft en het is een
motor waar iemand met zijn hart aan heeft gewerkt. Dat zie je
alleen al aan de vormgeving. Bij Japanners is dat toch anders.

Wat voor type Ducati moet het worden?
Mijn droommotor is een MH 900 Evolution. Die klassieke vormen
met dat ronde lampje zijn prachtig, ook die mooie achterbrug en dat
kontje. Dat oude gecombineerd met het moderne.

Vertel over je mooiste motormoment.
Toen ik mijn rij-examen had gedaan, en in één keer slaagde.   Vanaf
het CBR reed ik met mijn instructeur naar huis. Hij had een Pan
European en reed veel te hard. Vond ie mooi, omdat ik geslaagd
was. Ik zat op een ER 5 en om hem bij te houden moest ik flink aan
het gas lurken. Prachtig!





Waar mogen ze jou ’s nachts voor wakker maken?
Niet voor een stukje motorrijden, ik ben niet zo’n ochtendmens.
Hoewel, als je met een Ducati voor de deur staat … Weet je, een
mooie vrouw mag me ’s nachts wel wakker maken (omdat ze niet
kan slapen).

Wat is voor jou de reden geweest motor te gaan rijden?
Mijn vader reed vroeger altijd motor, maar toen de kids kwamen
nam hij een auto. Later kreeg mijn moeder een baan en omdat ze
een auto nodig had, kreeg ze die van mijn vader. Hij kocht weer een
motor. Die motor kocht hij in de winter en meteen ging ik achterop
voor een rondje. Helemaal bevroren kwamen we terug. En toen we
binnen kwamen begonnen de ogen van mijn vader weer te
glimmen. Vanaf toen was ik helemaal gek op motorrijden.

Heb je nog grote wensen in je motorleven?
Ik zou dolgraag op mijn eigen Ducati een toer maken in Italië, daar
over leuke weggetjes en door die mooie omgeving rijden, inclusief
een bezoek aan de fabriek in Bologna.
Ja, dat zou ik graag een keertje doen.

Ik wil je bedanken voor dit gesprek, en wie weet …



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



Er werd mij gevraagd een kort verhaaltjeEr werd mij gevraagd een kort verhaaltjeEr werd mij gevraagd een kort verhaaltjeEr werd mij gevraagd een kort verhaaltjeEr werd mij gevraagd een kort verhaaltje
te schrijven over de Run.te schrijven over de Run.te schrijven over de Run.te schrijven over de Run.te schrijven over de Run.

De morgen begon al goed, om ongeveer elf uur was ik al aanwezig.
De tent, die voor ons bestemd was, stond al klaar, maar er stonden
nog geen tafels en stoelen in. Maar die kan ik zelf ook wel halen
dacht ik, tafels waren er genoeg maar stoelen. Verder op zag ik een
hele stapel staan die ik dus wou meenemen, nou mooi niet dus
werd er mij verteld dat we maar op tijd moesten komen en ik kreeg
ze niet mee.

Geen stoelen, geen motoren!Geen stoelen, geen motoren!Geen stoelen, geen motoren!Geen stoelen, geen motoren!Geen stoelen, geen motoren!
Toen zei ik op mijn beurt dan hebben jullie ook pech, want dan zijn
er ook geen motoren. Nog geen kwartier later waren er stoelen in
overvloed.

[Lutje] RUN 2003
door Henk Folkringa



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” 39
0597-615501  Oude Pekela

Uw veelzijdige specialist
tevens reparatie en restauratie van oude en antieke uurwerken
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Het is maar 1 of 2 km.Het is maar 1 of 2 km.Het is maar 1 of 2 km.Het is maar 1 of 2 km.Het is maar 1 of 2 km.
Toen de Lutje Run begon reed Flip Kolthof voorop en ik reed achter de
laatste loper. Het is altijd leuk om de Lutje Runners bezig te zien. Je
hoort ze zeggen “het is maar 1 of 2 km”, maar halverwege zijn ze
doodop. Toch leuk dat dit ook voor de kleinen georganiseerd wordt.
Toen dit afgelopen was waren de andere motoren (16 of 17 stuks) er
ook al. Die gingen eerst het parcours verkennen.

Elke motorrijder had wat te doen, bijv: radio, televisie, pers, scheids-
rechters en mensen die het parcours graag wilden zien, want er

waren mooie versierde
straten die daar een prijs
mee konden winnen.

MoekeMoekeMoekeMoekeMoeke
Theo Visser en ik reden
mee voor de koploper
dames, we deden dat
omstebeurt. Ook kregen
we eten en drinken, een
gehaktbal met mosterd.
Maar mijn mosterd moest
ik delen met MOEKE
(Christien Spa).

AchteropAchteropAchteropAchteropAchterop
Toen de Run afgelopen
was konden er ook men-
sen bij ons achter op de
motor. Tegen een uur of
twaalf was het ook voor
ons het einde.

Het was weer een geslaagde dag voor onze CLUB. Laat mij maar weer
net als anders de Lutje Run en koploper dames doen, dan ben ik ook
weer tevreden. Trouwens het weer was ook prachtig.

Tot volgend jaar op de RUN in 2004, als we te minstens weer
gevraagd worden, want volgens de Politie waren er een paar bij die
onverantwoord rond reden, terwijl ze dat zelf deden zoals zeer dicht
op de lopers rijden.



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
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Wist u dat?
- Sipke weer op de motor zit
- hij ook weer kan motorrijden
- Engelke nu in Beatrixoord te Haren zit
- hij goed opgeknapt is, doch nog niet de oude is
- Engelke, moet leren koken en huishoudelijke dingen doen
- Engelke, aan iedereen van de motorclub de groeten wil doen!!aan iedereen van de motorclub de groeten wil doen!!aan iedereen van de motorclub de groeten wil doen!!aan iedereen van de motorclub de groeten wil doen!!aan iedereen van de motorclub de groeten wil doen!!
- Luppo weer thuis is en goed opgeknapt is
- de laatste toertocht alweer gereden is
- deze naar Duitsland ging
- daar grote snitsels en veel gebak te eten is
- tijdens de toertocht iemand onder uit gegaan is
- deze nieuwe motor flink beschadigd was
- zijn pak en z’n ziel ook beschadigd waren
- dat de feestavond van MC Mios ‘93 al is geweest
- het hier erg gezellig was
- de ledenvergadering op 24 november is
- ieder clublid hierover bericht krijgt
- wij, het bestuur van MC Mios ‘93 ieder clublid prettige feestdagen toewensen!!



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 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 fietsspecialistGazelle fietsspecialistGazelle fietsspecialistGazelle fietsspecialistGazelle fietsspecialist:



Activiteitentocht
door Wim Molanus en Theo Prenger

Zondag eenentwintig september vertrokken weZondag eenentwintig september vertrokken weZondag eenentwintig september vertrokken weZondag eenentwintig september vertrokken weZondag eenentwintig september vertrokken we
rond tien uur vanuit Blijham met eenrond tien uur vanuit Blijham met eenrond tien uur vanuit Blijham met eenrond tien uur vanuit Blijham met eenrond tien uur vanuit Blijham met een

groep van tien motoren.groep van tien motoren.groep van tien motoren.groep van tien motoren.groep van tien motoren.

In Bellingwolde hadden we al bijna een kat onder de motor. Dit liep
maar net goed af. Via het Hebrecht kwamen we bij de eerste spel-
stop in Vlagtwedde. Een paar moeilijke vragen zo op de zondag-
ochtend, maar samen kwamen we er wel uit.

Het was inmiddels prachtig weer geworden en er volgde een mooie
route door Westerwolde. Een volgende onderbreking in Eerste
Exlooërmond. Weer een paar lastige vragen waar we niet allemaal
een antwoord op hadden. We zaten net weer op de motor toen zich
een koffiestop aandiende. Dit was maar goed ook, want de dames
in ons gezelschap moesten nodig naar het toilet. Toen ik zelf even
naar de W.C. wilde, stond ik boven op de hond van de cafébaas. Dit
werd mij de hond en de baas niet in dank afgenomen. Tijden de
koffiepauze hadden we ons eerste spel. Onder leiding van de heer
Van der Wal moesten we ringwerpen.
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Een beetje spiekenEen beetje spiekenEen beetje spiekenEen beetje spiekenEen beetje spieken
Via een prachtige weg door het bos kwamen we al weer bij de vierde
onderbreking. Weer lastige vragen, maar met een beetje spieken
lukte het best. Zo langzamerhand kregen we honger, zodat de lunch-
stop precies op tijd kwam. Het was er erg druk en gezellig. Dit kwam
omdat er nog meer motorclubs onderweg waren. Tussendoor nog
even gesjoeld waar je met een beetje geluk veel punten kon krijgen.
Het was er goed toeven op het terras, maar we moesten nog verder.

De volgende spelstop was door een klein foutje in de route-
beschrijving niet te vinden. Na een half uurtje in de berm te hebben
gezeten, kwamen we op het idee om iemand van de organisatie te
bellen die ons vertelde dat we nog een kilometertje verder moesten
rijden.

De oranje vlagDe oranje vlagDe oranje vlagDe oranje vlagDe oranje vlag
Daar was de oranje vlag duidelijk te zien. Het wegdek zorgde hier
overigens voor pijnlijke plekken voor enkele rijders. Verder via het
drukke Zuidlaren naar Spijkerboor. De laatste opdracht was niet zo
moeilijk. De Hendybar kwam langzamerhand weer in zicht. Nog even
knobbelen en flipperen en het zat er weer op. Op het terras in de zon
wachten op de uitslag. Die luidde als volgt:

Kinderen:Kinderen:Kinderen:Kinderen:Kinderen:
1e prijs Anja Spa 1375 punten
2e prijs Silvia Lohof 991 punten

Senioren:Senioren:Senioren:Senioren:Senioren:
1e prijs Theo Prenger 1305 punten
2e prijs Wuppi Lohof 1247 punten
3e prijs Christien Spa 1155 punten
Poedelprijs Bart Perton 675 punten

Mede door de goede organisatie was het een geslaagde dag.
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ElkElkElkElkElke ke ke ke ke kuller heuller heuller heuller heuller het vt vt vt vt voak ook een mitvoak ook een mitvoak ook een mitvoak ook een mitvoak ook een mitvalleralleralleralleraller.....

 Dit gol dizze keer ook veur Sipke, want motorriedn zat er nait in mor
het regeln van de inschrievms wel. Zodounde kon hai dus toch nog
wat betaikn veur de motorverainn.

Motorriedn zat er nait in, umdat er ‘n dail van ‘n mure op zien rech-
ter vout vaaln is. Resultoat: drai gebrokn teunn en een zwoar
gekneusde  vout.

Dit gebeurde op zeuvm juni. Dus gain toerrit en gain dik doun in
toene, mor in ploats doarvan veul piene en ’t bain zo hoog meugelk.
Motor zol veurlopig wel op zien stee blievm. Het op de stoule zittn
verveelt vanzölf gauw, as joe ‘t zittn nait in ‘t bloud zit. ’t Is nou dan
zo wied hen, dat hai vindt dat e genog zeetn het en of en tou perbaierd
zunder krukkn te loopm of klaine eindjes te fietsn. Of ome dokter
het mit dizze therapie ains is, is de vroage. De toustand van de vout
gait hail langzoam veuroet, mor de volledige geneezn zal nog een
tied op zuk wachtn loatn. Zodounde kwam het dus mooi oet dat
Sipke, al was ‘t dan of en tou mit bain op stoule, achter de
inschrieftoafel ploats neemm kon.

Um sikkom negen uur melddn de eerste rieders zuk aan. Eevm
doarnoa  was der, veur ons aan, aine dei ’t slim drok haar. Dat was
de deure van de Hendybar. Een grode koppel dailnemers kwam
binn. Mor laifst honderd en ainndaartig motorfietsn hebbm der veur
de Hendybar parkeerd stoan. Zie kwamm allerweegns vandoan, oet
Amsterdam, Amstelveen, Purmerend, Zaist, Sunt Pancras, Anna
Powlona, Neileuzn, Broeksterwoude, Emm. De stoapels inschrief-
formuliern en ritbeschrievms slonkn as snei veur de zunne. Het
duurde dus nait laank of de leste papiern kwamm in zicht. Christien
luit heur kovvie stoan, en is haals over kop noar hoes goan om nog
‘n partij bie te kopiëern.

Van achter de inschrieftoafel
door Sipke en Geertje



Morigerweg 22 - 9697 SN  Blijham
Telefoon 0597 - 561433

Voor al uw:

♦♦♦♦♦ NIEUWBOUW - VERBOUW

♦♦♦♦♦ ONDERHOUD - RENOVATIE

♦♦♦♦♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
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KopiëermesienKopiëermesienKopiëermesienKopiëermesienKopiëermesien
‘t Kopiëermesien wol volgns heur noatuurlijk laang nait haard genog.
Zo as ze zee, wol ze de papiern d’r wel oet rietn. Deur dizze
(begriepelijke) spanning kwam het veur dat de biegekopiëerde
beschrievms nait almoal volledig warrn. Nou lu, ie kenn zulf wel
bedenkn wat dat veur gevolgn haar. Der warrn rieders dai de
beschrievms zikkom op heur ritrolle haddn en er toun inains achter
kwamm dat er ‘n dail ontbrak. De haile beschrievm kon dus weer
van de rolle of. En wie aingaol mor zeggn dat wie as verainn wat
overdunderd warrn deur zo’n grode dailnoame en dat er al meug-
elke muite doan wordn zol um de inschrievers zo gauw meugelk
aan heur ritbeschrievm te helpm.

PaperassenPaperassenPaperassenPaperassenPaperassen
Reint het op zien motor nog as bode daist doan om de gebruuks-
kloare paperassn alvast bie Christien weg te hoaln en Sipke het
loater nog gauw een aantal mit auto ophoald. Elk handje vol
formuliern dai kloar warrn veur gebruuk, mozzn noatuurlijk zo gaauw
meugelk noar de Hendybar. Undertussn haar Christien bie heur
kopieermesien ’t zwait veur de kop en wie achter de inschrieftoafel
nait minder.



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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 Man, man wat ging ’t ereer. Der warrn zulfs al ‘n aantal leedn west
dai heur beschrievm beschikboar steld haddn aan de gastn. Alle lof
veur dizze mensn. Gastn goan veur, nait woar? ’t Leek asof de luu
wel begrip haddn veur de toustand. Zie gingn, op ons aanroadn,
rustig boetn deure zittn en luitn zuk nog een extroa koppie kovvie
serveern.

administroatie!administroatie!administroatie!administroatie!administroatie!
Um ’n uur of haalf twaalm kwam Christien ook aan heur toerrit tou.
Tegen twaalf uur wör ’t rustig aan ’t front en kondn wie de
administroatie wat op örde brengn. Um ongeveer haalf aine was de
eerste rieder der al weer. ’t Was de man oet Sint Pancras (net boovm
Alkmaar). Hai haar onderweg nait eetn of dronkn en was dus in ain
keer deur reedn. “t Was ’n mooie, snelle tocht”, zee meneer. ’t Eetn
luit hai zuk goud smoakn in de Hendybar en wie deedn ’t loater net
zo.

Vanof ongeveer haalf tweie kwam de meute kilometervreters weer
binn. Over ’t algemain kondm wie pruivm dat ze de rit gesloagd
vondn. De rieders oet Holland vondn ‘t jammer dat ze gain beker
kreegn, as wardeern veur het van zo’n grode ofstand noar Blijham
komm um ‘n toerrit te riedn.
Wie hebbm zegt, dat wie ’t zeer waardeerdn dat zai dei muite noomm
haddn en dat ze de volgnde keer zeker weer welkom warrn.

Underweegns in toeze kommUnderweegns in toeze kommUnderweegns in toeze kommUnderweegns in toeze kommUnderweegns in toeze komm
Christien was d’r ook op tied weer. Zie was underweegns in toeze
komm mit de Drentse mondn (1e Exloërmond en 2e Exloërmond)
en was zodounde ’t kovviestee misreedn. Dit deerde heut nait, oet
de keukn van Diana was nog genog te kriegn.

Heloas mozzn wie ’n aantal dailnemers bliede moakn mit ’n aander
herinnern as de bedouln was. Wie hoopm dat ook dizze mensn
begrip haddn veur de toustand en toch bliede warrn mit heur
herinnern. Dit was dus ’n dag mit veul dieverdoatsie en, wat ons
aangait, zeker veur herhoaln vatboar.
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Toertocht 24 augustus 2003
door Egbert Kruize

RRRRRond de klok vond de klok vond de klok vond de klok vond de klok van tienen hebben wij (Tan tienen hebben wij (Tan tienen hebben wij (Tan tienen hebben wij (Tan tienen hebben wij (Trijnie en ik)rijnie en ik)rijnie en ik)rijnie en ik)rijnie en ik)
Reinder en Wuppie aangeroepen omReinder en Wuppie aangeroepen omReinder en Wuppie aangeroepen omReinder en Wuppie aangeroepen omReinder en Wuppie aangeroepen om

gezamenlijk naar de Hendybar te gaangezamenlijk naar de Hendybar te gaangezamenlijk naar de Hendybar te gaangezamenlijk naar de Hendybar te gaangezamenlijk naar de Hendybar te gaan
i.vi.vi.vi.vi.v.m. de geplande t.m. de geplande t.m. de geplande t.m. de geplande t.m. de geplande toeroeroeroeroer tttttocht.ocht.ocht.ocht.ocht.

Alvorens wij aankwamen bij de Hendybar reed Christien met hoge
snelheid ons tegemoet, strak kijkend achter het stuur van de auto.

Bij aankomst bleek dat de belangstelling voor deze toertocht groter
was als verwacht, dus te weinig routeformulieren, wat de gestresste
uitkijk van Christien verklaarde.



Hoofdweg 285 Bellingwolde 0597 - 531452 Fax: 531083
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Na eerst van de koffie te hebben genoten wilden we vertrekken
maar wat bleek onze voorrijder Pieter was nog niet gearriveerd.
Hanno besloot te bellen, en na enkele drukpogingen op de telefoon
kwam de verbinding tot stand.

B.B.K.B.B.K.B.B.K.B.B.K.B.B.K.
De duiven waren de oorzaak maar we werden gerustgesteld, Pieter
was onderweg. Omstreeks 11.30 uur zijn we vertrokken richting
Wedde waar we voor de 1e keer in de fout gingen. B.B.K. was vol-
gens de voorrijder Buiten Bebouwde Kom.

Na deze fout hersteld te hebben vervolgden we de tocht naar de
koffiestop in 2e Exloermond bij Horecacentrum Spa. Na met volle
teugen genoten te hebben van de koffie met gebak ging het richting
Westerbork waar diverse eetgelegenheden waren volgens de route-
beschrijving. Om hier te komen had nogal wat voeten in de aarde.
Pieter had zijn gedachten meer bij de duiven dan bij zijn route-
beschrijving. We zijn meerdere keren door Zwinderen en Gees ge-
komen maar uiteindelijk toch Westerbork bereikt.

RingstekenRingstekenRingstekenRingstekenRingsteken
De hoofdstraat was afgesloten deze dag vanwege diverse activitei-
ten die hier plaatsvonden o.a. ringsteken met paard en wagen en
zangkoren. Op het terras bij restaurant Diggels was nog ruimte voor
onze groep en hadden we mooi uitzicht op de hoofdstraat.Na hier
de inwendige mens wat verstrekt te hebben moesten we onze weg
weer vervolgen richting Zwiggelte. Toen we langs Laaghalen reden
kwamen we langs een weiland waar parasailers omhoog werden
getrokken.

Na Laaghalerveen moesten we richting Witten. Dit vond onze voor-
rijder een bijzonder mooie plaats (3x dezelfde route). Na enig over-
leg met mederijders werd besloten dat Hanno de kop over zou ne-
men i.v.m. tijdsdruk (dorst). Dit betekende dat wij de laatste fase
van de route wat zijn afgeweken maar uiteindelijk toch bij de
Hendybar terugkwamen.

Al met al was het weer een geslaagde dag met veel gelach.
Bedankt toercommisie en tot ziens op een van de volgende ritten.



* 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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De adverteerders denken aan ons...

Denkt u aan onze adverteerders!

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 vergoeding
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, accessoires
en verdere artikelen. Jaap Middel geeft korting op kleding (uitgezon-
derd BMW en Daijnese kleding) en accessoires.

Mededelingen



Transportbaan 20
9672 BK  Winschoten
tel: 0597-432552

AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
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Theorieavond

Evenals dit jaar hopen we bij voldoende deelname ook in 2004 weer
een theorieavond voor onze leden te organiseren. Net als andere
jaren wordt deze avond verzorgd door Herman Frericks. Er wordt
gewerkt volgens de nieuwste exameneisen.

Deze avond wordt gehouden op 25 februari in het leslokaal van
Rijschool Herman Frericks, Aa-stroom 20a in Oude Pekela. De aan-
vang is om 19.30 uur.

Opgave vanaf heden bij Bé Nieboer, telefoon: 614904 of via de mail:
mcmios93@tiscali.nl.

Er kunnen maximaal 20 personen aan deze avond meedoen,
dus vol=vol !



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

Hoofdweg 121
9627 PC Hellum

Telefoon 0598-431949
Fax 0598-432904
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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OKTOBER:OKTOBER:OKTOBER:OKTOBER:OKTOBER:
Evert Aukes, Ko Bos, Theo Drenth, Marga Duit,
Freka de Jager, Reinder Lohof, Dennie Ploeger,
Reinder Potze, Geertje Kloosterboer, Bert Schwertman,
Gea Swarts, Ingmar Veen, Harrieët ter Veer, Bé Wever.

Allen alsnog van Harte Gefeliciteerd met jullie verjaardagen en een
kus van de secretaresse.

NOVEMBER:NOVEMBER:NOVEMBER:NOVEMBER:NOVEMBER:
Herman Frericks, Jahan Hogenbirk, Harm Kruize,
Thea Loois, Jouke Meering, Jan Mulder, Engel Perton,
Lutia Ploeger, Theo Prenger, Tinus Scholtens, Jacob Schudde,
Helmer Schwertman, Hilvert Smits, Ingrid Nieboer.

DECEMBER:DECEMBER:DECEMBER:DECEMBER:DECEMBER:
Antje Delger, Zwier Dijkhuis, René heemstra,
Jan Geert v/d Laan, Harmina Martena, Nomko Nomden,
Karin Rouppé, Griehenda Weering, Jan Wierenga,
Klaas de Wind, Lammert de Wit, Flip v/d Zijl.

Bovenstaande leden alvast van Harte Gefeliciteerd met jullie ver-
jaardagen!!

SPECIAAL VOOR DE 50-JARIGEN!SPECIAAL VOOR DE 50-JARIGEN!SPECIAAL VOOR DE 50-JARIGEN!SPECIAAL VOOR DE 50-JARIGEN!SPECIAAL VOOR DE 50-JARIGEN!
Evert Aukes en Reinder Lohof.

Verjaardagskalender
MC Mios ’93



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

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
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Hallo allemaal.

Na 5 jaar in de redactie van “de Pitstop” te hebben gezeten is het nu
aan jullie te zeggen dat ik stop met de redactie.

Ik heb 5 mooie en gezellige jaren bij de redactie gehad, we hebben
samen heel wat gelachen, maar om persoonlijke redenen ben ik
helaas genoodzaakt mijn pen erbij neer te leggen.

Ik hoop wel dat er iemand vanuit MC Mios ‘93 mijn taak zou willen
overnemen en dat deze persoon net zoveel plezier mag hebben als
ik heb gehad.

Verder wens ik jullie nog heel veel gezellige, mooie en natuurlijk
veilige tourtochten toe.

Mijn afscheid
door Marijke v/d Laan

De club heeft nog een paar T-shirts met logo te koop.
De prijs is € 6,00 en deze zijn te bevragen bij Christien Spa.

T-shirts



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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Wat is Griep?

Bonzen in d’kop, hoamergeklop
Neuze potdichte, pien in ‘t gezichte
Pien in de strodde en killende koezen

Zinken in d’hazzens en d’ooren aan ‘t soesen
Piene in d’aarms, kram in de d’aarms
Polze aan ‘t joagen, tonge besloagen

Pien in de rogge en pien in de bainen
Toonen as ies en de vouten as stainen
Koorz as‘n peerd, haildal niks weerd

Stief as’n ladde.’n smoak,...arregadde
Oogen aan‘t troanen en hailendal rood
Kop en de bainen bin zwoader as lood

Aalsmoar aan’t rillen, doarst nait te stillen
Tandengeklapper, aaldoage slapper
Kroaken en stennen, van oal dei ellende

Ken van piene, nait meer overende
Keel aalsmoar dikker, kold as’n kikker
Den weer aan’t gluien, de haile dag bruien

Twei veeren berren, de neuze der onder
‘n Kruke of vlinde en meer zok gedonder
Nachten en doagen, in’t berre omruden

Proaten mit haisterge, noare geluden
Housten en knoggen, gekroak en gepiep
Ain stok ellende, dat is nou griep!!!!!!!!

Comic Corner



LID  VEBIDAK

Koerts
Dakwerken bv

Wij geven water geen kans...

Fax: 0597-613653 • www.koertsdakwerken.nl
DAAROM... 0597-612243

Gratis

DakinspectieGratis

Dakinspectie

UBBENS BOUWSTOFFEN

Lid van de Vereniging
van Handelaren in
Bouwmaterialen in
Nederland

v.h. Sluiter

Hout- en Bouwmaterialenhandel
Winschoten, J.D. v/d Veenstraat 14, tel. 0597-531351 (fax. 0597-531323)
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C H E F O I D A R U I T
A C S I U T I O E S B A
M L E E B O E L T N U I
F A D T W N S E O T L R
I X E S N E E N O I E B
E O C B A M L S O N I A
T N R E U M T T S T W G
S E E L T E U O A D A L
R E M M O R B P R S E L
A R A L A R M P E I A S
A O C R I A C E O C O L
M O N T E U R N M O H L

Streep onderstaande woorden weg in bovenstaandeStreep onderstaande woorden weg in bovenstaandeStreep onderstaande woorden weg in bovenstaandeStreep onderstaande woorden weg in bovenstaandeStreep onderstaande woorden weg in bovenstaande
puzzel. De overblijvende letters vormen een zin.puzzel. De overblijvende letters vormen een zin.puzzel. De overblijvende letters vormen een zin.puzzel. De overblijvende letters vormen een zin.puzzel. De overblijvende letters vormen een zin.

abs airbag airco alarm ANWB auto
autostoel brommer chef claxon DAF diesel
fiets fietsbel gas Lada las les
Mercedes moer monteur pech raam radio
remmen ruit scooter snel stoppen tin
wiel

Woordzoeker
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MC Mios Agenda 2004

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

Datum Soort Lengte Omgeving Start
25 april Open 200 km Drenthe 9.00 - 12.00 uur
16 mei Leden 200 km - 10.00 uur
5 juni Avondtocht - - 18.00 uur

Aansluitend BBQ Hendybar 22.00 uur
9-11 juli Kampeerweekend - -
22 augustus Open 200 km Duitsland 9.00 - 12.00 uur
19 september Puzzel 120 km - 9.15 uur
10 oktober Leden 150 km Duitsland 9.45 uur

Alle toertochten starten bij de Hendybar.
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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: mcmios93@tiscali.nl

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



voorr
uit

grat
is

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 voor-
komen. Wij gravere uw kenteken gratis.
Klaar terwijl u wacht!

Reparatie
Reparatie van sterren en scheurtjes gebeurt vakkundig
en snel met de speciale GlasGarage-harsinjectie-
methode. 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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