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

Dit is de eerste Pitstop van het nieuwe jaar.
Ondanks het slechte weer was de nieuwjaarsvisite een groot succes. De spelletjes en puzzels waren als vanouds, lastig maar wel leuk. Zij die er niet konden zijn wens ik alsnog een goed en gezond 2004.
Het nieuwe seizoen is aangebroken. De grote motorbeurs in Utrecht is geweest. Voor velen het teken dat er weer gereden kan worden. We hebben
daarom ook voor dit jaar weer een aantal mooie ritten op het programma
staan. In deze Pitstop kun je er meer over te weten komen.

Voorwoord

Motorvrienden,

Verder een waarschuwing voor een ieder. Justitie en politie hebben zich dit
jaar ten doel gesteld de hardrijders nog strakker aan te pakken. Er zijn daarvoor extra middelen beschikbaar gesteld, zoals onopvallende surveillancewagens en laser-guns. Het wordt er voor ons motorrijders niet beter op. Wil je
even een auto inhalen, rijd je gauw te snel en flits, je staat er op. Dit beleid
weerhoudt ons er niet van toch de straat op te gaan en te genieten van iedere
kilometer kiezel, klinker of asfalt. Ik wens daarom iedereen dit jaar veel genoegen op de motor.
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Inhoud

Veel leesplezier.
Henk Loois

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

Secretaris/ledenadministratie

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

Penningmeester

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

Algemeen bestuur

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

Toercommissie
Bé Nieboer
Jurren Boltjes
Jaap Duit
Henk Folkringa
Luppo Teuben
Gert Ypma

Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude-Pekela, 0597 - 614904
Postkantoorlaan 5, 9695 EK Bellingwolde, 0597 - 531483
H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude-Pekela, 0597 - 615607
Beverhof 193, 9675 NN Winschoten, 0597 - 421045
Middenweg 2, 9698 AN Wedde, 0597 - 562628
Oudewerfslaan 33, 9675 EP, 0597 - 418333

Redaktie Pitstop
Marga Duit
Gea Hoogakker
Thea Loois
Tinus Scholtens
Jan Wierenga

Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597 - 615607
Hoofdweg 225, 9697 NH Blijham
Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597 - 561983
Kamerijklaan 12, 9501 RR Stadskanaal, 0599 - 616036
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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MOTOPORT LEEK HÉT ADRES VOOR ELKE MOTORRIJDER
Welke motorrijder kent het niet; lekker een stukje toeren op
een vrije middag, de omgeving in je opnemen en natuurlijk met
volle teugen genieten van je motor. Het is altijd leuk om
ook een doel te hebben voor je rit. Een plek waar elke
motorrijder zich thuis voelt.
Bij MotoPort ben je wat dat betreft altijd aan het juiste
adres. Om even de benen te strekken of om een lekker
bakkie koffie te drinken en een praatje te maken met

andere rijders. Als je er dan toch bent, kun je natuurlijk
ook even kijken, voelen en ruiken bij de schitterende
motoren die altijd in onze showroom staan of de uitgebreide collectie kleding en accessoires bekijken.
Het is bij ons naast kopen ook mogelijk om motoren
en diverse accessoires te huren.
Kortom, we zien je graag een keer langskomen.

MOTOPORT LEEK
Trefpunt voor alle motorrijders
www.motopor tleek.nl
MOTOPORT LEEK, ZERNIKELAAN 6A, 9351 VA LEEK, INDUSTRIETERREIN LEEKSTERHOUT, TEL.: 0594 - 511349 / FAX: 0594 - 511363

GERVO

Sport-,
Reclame en H.O.D.
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

BAG-WINSCHOTEN voor bedrijven en arbodiensten en BETER in BEWEGEN voor particulieren
en ziekenfonds verzekerden is uw garantie voor snelle en duurzame terugkeer naar werk, sprotieveen hobby activiteiten.
Tel. BAG-WINSCHOTEN:
Tel. BETER in BEWEGEN:
Fax:

0597 - 563479
0597 - 562701
0597 - 563496

e-mail:
e-amil:

winschoten@bag-nn.nl
beterinbewegen@hotmail.com

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
28 maart
8e voorjaarstocht, MTC Roden, Roden, 200 km, 0561-616912
4 april
34e Friesland toertocht, MTC Noord,Oudehaske, 200 km, 0513-677253
18 april
12e Kennismakingstoertocht, MC Bartje, Zeyen, 100 km, 0597-416543
25 april
28e Drenthe toertocht, MC Hoogeveen, Hoogeveen, 200 km, 0528-220990
11e voorjaarstocht, MC Mios 93, Blijham, 200 km, 0597-561212
30 april
Voorjaarsrit, MC ’80 Ruinen, Ruinen, 250 km, 06-51627514
2 mei
7e Bonifatius toertocht, MTCB Bonifatius, Dokkum, 200 km, 0511-432432
MC Martinistad toertocht , MC Martinistad, Ubbena, 200 km, 050-5420555
9 mei
Groninger Koolzaadroute, MT Siddeburen, Siddeburen, 250 km, 0598-432570
15 mei
4e Motoport Leek toertocht, MC de Oneindige Horizon, Leek, 125 km, 0511-453979
6 mei
Voorjaarstocht, AMCO, Niekerk, 200 km, 06-27118581
Dauwtrappertocht, TCC Dwingeloo, Dwingeloo, 110 km, 0521-592530
20 mei
2e Friesche Elfmeren tocht, MTC Noord, Oudehaske, 180 km, 0513-636891
Brinkentocht, MC Havelte, Havelte, 200 km, 06-29445474
23 mei
7e Veendammer Windrit, MTC Veendam, Veendam, 280 km, 0598-623262
30 mei
27e Pinkstertoertocht, Bmcc Westerbork, Westerbork, 200 km, 0593-562727
31 mei
69e Elfstedentocht, Friesche MC, Leeuwarden, 240 km, Voorinschrijving
6 juni
12e Munninghofftoer, VMTR Norg, Norg, 150/200 km, 0597-425022
12 juni
30e Bergumer Nachtrit, MAC De Waldbrommers, Bergum, 150 km, 0511-464390
13e Drie Provincientoertocht, MC de Oneindige Horizon, Burum , 150/200 km,
0511-453979
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13 juni
17e Bartje-toertocht, MC Bartje, Zeyen, 200 km, 0597-416543
20 juni
Molenrit, MC Martinistad, Ubbena, 150 km, 050-5420555
3 juli
5e Motortoertocht De Jutter, MRTO, Onstwedde, 190 km, 0599-332714
10e Drentse Zaterdagavondrit, Bmcc Westerbork, Westerbork, 80 km, 0593-562727
4 juli
22e Siepeltoertocht, TCC Dwingeloo, Dwingeloo, 200 km, 0521-592530
10 juli
6e Midzomeravondrit, MC de Oneindige Horizon, Burum , 100 km, 0511-453979
11 juli
3e Zomerrit, MC Havelte, Havelte, 200 km, 06-29445474
14 augustus
NIE-OLDE Feestweekrit, AMCO, Niekerk, 200 km, 06-27118581
21 augustus
4e Alteveerster keitoertocht, MRTO, Alteveer, 190 km, 0599-332714
Ommelander toertocht, MTV Winsum, Winsum, 180 km, 0595-444189
22 augustus
Zomertocht, MC Mios 93, Blijham, 200 km, 0597-561212
?? september
4e MRTO toertocht, MRTO, Vledderveen, 200 km, 0599-332714
12 september
18e Noorderrit, MTC Noord, Oudehaske, 180 km, 0513-636891
18 september
27e Friesche wouden toertocht, Friesche MC, Tietjerk, 210 km, 058-2127070
19-september
9e Rodermarktrit, MTC Roden, Roden, 200 km, 0561-616912
Najaarstoertocht, AMCO, Niekerk, 200 km, 06-27118581
26 september
13e Hunebedrit, MC Beilen , Beilen, 200 km, 0593-562727
4e Kleintje Norg, VMTR Norg, Norg, 100 km, 0597-425022
3 oktober
4e Herfstrit, MC de Oneindige Horizon, Oudwoude , 150 km, 0511-453979
11e Pannenkoekenrit, MC Hoogeveen, Hoogeveen, 200 km, 0528-351661
10 oktober
11e Herfsttintentoertocht, MC Bartje, Zeyen, 100 km, 0597-416543
17 okt
ober
oktober
10e knollenplökkersrit, MC 80, Ruinen, 175 km, 0522-472519
7 december
21e snertrit, MC Hoogeveen, Hoogeveen, 120 km, 0528-220990
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Voor
Een nieuwe fiets,
onderdelen, reparatie
en deskundig advies
gaat u naar:

FIETSENHANDEL

RODU

Provincialeweg 103
9677 PC Heiligerlee - 0597 - 424763

Officieel erkend
Union, Gazelle, Giant en Rivel dealer
Autoschadebedrijf

BONNIE BISSCHOP

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

Baansport kalender
7 februari
3e internationale Dagblad van het Noorden Indoor Speedway Gala, Winschoten
12 maart
Internationale IJsrace om de Roelof Thijs Bokaal, Assen
13/14 maart
WK Finale Ijsrace, Assen
20 maart
ONK Speedway, Dohren (D)
28 maart
ONK ARAI Specials, ONK RSE Telecom Zijspannen, ONK Putoline Shorttrack, Vries
12 april
Internationale Grasbaan Specials, ONK Putoline Shorttrack, Balkbrug
18 april
Internationale Langbaan Specials, ONK RSE Telecom Zijspannen,
ONK Putoline Shorttrack, Roden
30 april
ONK Speedway, Stadskanaal (RMC)
9 mei
ONK Speedway, Lelystad
15 mei
Masters of Speedway (ONK), Blijham
16 mei
Internationale Grasbaan Specials, ONK RSE Telecom Zijspannen,
ONK Putoline Shorttrack, Gorredijk
20 mei
EK Finale Shorttrack, Joure
31 mei
1/2 finale EK Zijspannen, ONK ARAI Specials, ONK Putoline Shorttrack, Stadskanaal
12 juni
UNIVE Internationale Grasbaan, ONK ARAI Specials, ONK RSE Telecom Zijspannen,
ONK Putoline Shorttrack, Loppersum
19 juni
Internationale Grasbaan Specials, ONK Putoline Shorttrack, Opende
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3 juli
Internationale Grasbaan Specials, ONK Putoline Shorttrack, Aduard
10 juli
Antiekhuis het Monument KNMV ONK Speedway, Veenoord
11 juli
ONK ARAI Specials, ONK RSE Telecom Zijspannen, ONK Putoline Shorttrack,
Noordwolde
8 augustus
ONK RSE Telecom Zijspannen, ONK Putoline Shorttrack, Lattrop
13 augustus
Internationale Grasbaan Specials, ONK Putoline Shorttrack, Staphorst
22 augustus
EK FINALE Grasbaan Specials, ONK RSE Telecom Zijspannen,
ONK Putoline Shorttrack, Eenrum
27 augustus
1/2 finale 1 & 2 EK 125cc Youth Cup, Siddeburen
28 augustus
46 KNMV Internationale RABO Grasbaanraces, EK FINALE 125cc Youth Cup,
ONK ARAI Specials, Internaiotnale Zijspannen, Siddeburen
4 september
ONK Speedway, Stadskanaal (RMC)
5 september
ONK Speedway, Moorwinkelsdamm (D)
11 september
Internationale Grasbaan Specials, ONK RSE Telecom Zijspannen FINALE,
ONK Putoline Shorttrack, Uithuizen
18 september
ONK Speedway FINALE, Blijham
25 september
Internationale Gouden ARAI Helm Speedway, Veenoord
26 september
ONK ARAI Specials FINALE, ONK Putoline Shorttrack FINALE, Roden
29 december
6e Internationale Dagblad van het Noorden Indoor Speedway Gala, Exloo
Wijzigingen voorbehouden
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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
Pasfoto’s
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

Evenementen op TT-Circuit
7 maart
AutoMaxx Street Power EditionII
27 - 28 maar
maartt
Lenteraces (ONK Wegraces-SMA)
3 - 4 april
Dutch Truck Grand Prix
10 en 12 april
WK 500 km race+ EK 125cc en ONK
11 april
Wielerronde van Drenthe
23 - 25 april
Internationale NAV autoraces3
30 april - 1mei
14e Landelijke Motordag(en)
30 april
Open dag TT Circuit Assen
2 mei
Viva Italia(ov)
7 - 9 mei
25e Internationale Ducati Club Races
18 - 19 mei
MotoGP, WK Superbike,en EK- testdagen
20 mei
7e Japans Autofestival
21 - 23 mei
ADAC Hansa Pokal (Int.NAV Autoraces)
31 mei
9e Duits Autosportfestival
5 - 6 juni
KNMV Jubileum-weekeinde
24 - 26 juni
74e Gauloises Duth TT + EK 250cc
9 - 11 juli
ADAC RSG Racing Days (Int.Autoraces)
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Supermarkt

Stuiver
Bouwonderneming

Kuiper Blijham B.V.

Raadhuisstraat 10 - Blijham

Hoofdweg 15
9697 NA
Blijham
Tel. 0597-561798
www.kuiperblijham.nl

24 - 25 juli
24e Truckstar Festival
30 juli - 1 augustus
Rizla Racing Day V (gratis auto en motorraces)
14 - 15 augustus
19e British Classic Car Festival
21 - 22 augustus
Speed Trophy (ONK Wegraces-MCA)
3 - 5 september
WK Superbike, WK Supersport, WK Zijspan, EK Superstock en EK Supersport
25 - 26 september
Race of the Champions (ONK Wegraces-SMA)
3 oktober
AutoMaxx Street Power EditionIII

Theorieavond
Wegens de verhuizing van Herman Frericks en door een te lage
opgave had het bestuur besloten de theorieavond van 25 februari
jl. geen doorgang te laten vinden.
Voor het volgende voorjaar willen we proberen om bij voldoende
animo een indoor motortraining te organiseren . Hierover volgt nader bericht.
Mocht er onder onze leden behoefte bestaan aan een bepaalde
winteractiviteit wat betrekking heeft op het motorrijden dan mogen
ze dit bij mij kenbaar maken.
Namens het bestuur,
Bé Nieboer.
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Doorlopende Toertochten
1 januari – 30 november
3e Hart van Hollandrit, Zeist, 200 km., 030-6953093
1 januari – 30 november
1e Meer Provincienrit, Amsterdam Zuid Oost, 250 km., 020-6977009
1 januari – 30 november
5e Doorlopende Schaffelaarrit, Barneveld, 190 km.,033-4621475
1 januari – 30 november
Vuurtorenrit 2004, Noordwijk, 180 km., 075-6216045/020-4826223
1 januari – 30 november
9e Noordelijke Provinciën Toer, Oudwoude (Fr.), 150 km., 0511-453979
1 januari – 30 november
Eemlandrit, Amerfoort, 200 km., 033-4617950
1 maart – 30 november
All Weather Tour 2004, Sevenum, 220 km., 0224-533196
1 april – 1 oktober
19e Drie Provincie Toertocht, Stiens, Lengte: 240 km., ???
1 april – 3
1 okt
ober
31
oktober
Nmc Supertoertocht, Neede, 650/1000 km., 053-5743145
15 april – 30 november
15e Dubbele Deltarit, Kruiningen, 180/200 km., 0113-320014
15 april – 3
1 okt
ober
31
oktober
42e Friesland - Drenthe Route, Burgum, 200 km., 0511-464390

!! Extra Mededeling !!
Motoport in Leek is ook bereid om mee te doen met de pasjes
korting. Net zoals Mulders Motoren en Jaap Middel geeft Motoport
Leek kortingen op vertoon van een geldig pasje.
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LMV

* Voor alle verzekeringen
* Voor alle 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

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

Baansport kalender
GP Wegrace 2004
18 april
Welkom (SA)
2 mei
Jerez (E)
16 mei
Le Mans (F)
6 juni
Mugello (I)
13 juni
Catalunya (E)
26 juni
Assen (NL)
4 juli
Rio de Janeiro (BRA)
18 juli
Sachsenring (D)
25 juli
Donington (GB)
22 augustus
Brno (CZ)
5 september
Estoril (P)
19 september
Motegi (J)
2 oktober
Qatar (QTR)
10 oktober
Sepang (MAL)
17 oktober
Phillip Island (AUS)
31 oktober
Valencia (E)

ONK Wegrace 2004
28 maart
Assen
12 april
Assen
18 april
Francorchamps
2 mei
Hengelo
23 mei
Eemshaven
31 mei
Oss
3 juni
Raalte
1 augustus
Assen
22 augustus
Assen
29 augustus
Tolbert
26 september
Assen
17 oktober
Francorchamps

WK Superbike 2004
29 februari
Valencia (E)
28 maart
Phillip Island (AUS)
18 april
Misano (SM)
16 mei
Monza (I)
30 mei
Ochersleben (D)
13 juni
Silverstone (GB)
11 juli
Laguna Seca (USA)
1 augustus
Brands Hatch (GB)
5 september
Assen (NL)
26 september
Imola (I)
3 oktober
Magny - Cours (F)
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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

Toertocht van 12 oktober
door Marga Duit
Om tien uur moesten we bij de Hendybar zijn. Het
weer was goed die morgen, maar we konden nog
wel een buitje verwachten.
De opkomst viel reuze mee. Er waren 46 leden en ruim 30 motoren.
Na een kopje koffie gingen we op weg naar Duitsland, waar deze
toertocht gereden werd. Er was ons al gewaarschuwd dat deze tocht
nogal lang was uitgevallen. Maar er waren dan ook veel wegen waar
je 80 km mocht rijden, dus schoot het nog wel lekker op. Door
mooie dorpen en landweggetjes kwamen we bij de koffiestop.

Hij ruikt nie
er
niett zo lekk
lekker
er..
Zowel de koffie als het gebak was heerlijk en toen we het daar over
eens waren, zijn we weer op de motor gestapt. We hadden onderweg al een paar keer gezegd, dat er één motor niet zo lekker rook.
Het was net of één van de motoren te veel olie verbruikte. Bij de
lunchstop aangekomen gingen een paar dan ook bij elkaars motor
kijken en ruiken.
Roelof kwam er al gauw achter dat Renee zijn motor dat deed.
Renee erg flauw, want die had zoals we toen hoorden een andere
motor aangeschaft. Maar het mocht de pret niet drukken en werd er
eerst lekker gegeten. Toen we naar de motor liepen waren er een
paar die te kennen gaven, dat ze moesten tanken. En ja hoor er
werd toch weer over die stinkmotor gepraat.
Nadat we al een behoorlijke tijd hadden gereden, ging Roelof ineens zachter rijden. Zou er wat aan de hand zijn? Nee, er was niets
aan de hand want hij reed ook weer door. Wat doet hij toch? Hij gaat
weer zachter en dan is zijn verlichting ook uit. De motor doet niets,
maar dan ook niets meer.
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VEILIG DE WEG OP

Autorijschool

Edwin Hillenga
Burg. Schönfeldsingel 36
9671 CJ
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

Een flesje Spa Blaauw
Wij blijven bij Roelof staan en besluiten op het fietspad te gaan
staan. Al gauw komt Bé ook terug om te kijken wat er aan de hand
is. De rest van de groep was eerst gewoon doorgereden. Als Roelof
zijn buddyzit er afhaalt, wordt het gauw duidelijk wie zijn motor er zo
stonk. De accu is helemaal leeg en gloeiend heet. Ja, daar moet dus
gedistilleerd water op, en waar haal je dat vandaan op een afgelegen weg?
Jaap besluit om terug te rijden naar het tankstation, waar we getankt hadden. Ondertussen kan de accu van Roelof afkoelen. Al vrij
snel komt Jaap terug met spa blauw en word op de accu van Roelof
gegooid. Nu maar duimen dat de motor het weer doet. En jawel hij
doet het weer, alleen de verlichting niet helemaal. Dan maar tussen
de groep blijven rijden tot aan Blijham.Roelof heeft wel aan Renee
zijn excuus aangeboden.
Ondanks dit hebben we een heerlijke dag gehad.

Wist u dat?
- Wij alle clubleden een plezierige motorjaar toewensen
- Herman Frericks verhuisd is naar Portugal
- Herman en Albertje daar een camping begonnen zijn
- Wij daarom geen theorieles hebben gehad
- Wij nu dus gevaarlijk op de weg zijn
- Er verschillende leden hun contributie hebben opgezegd
- Er ook weer nieuwe leden zijn aangemeld
- De éérste toertocht op 25 April is
- Dit een open toertocht is, dus voor iedereen!
- De acceptgirootjes voor de contributie eraan komen
- Deze zo spoedig mogelijk betaald moeten worden
- Wij als club weer een gezellig jaar te gemoed gaan
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SPOORBIELZENHANDEL
H. KRUIZE
TEL. 0597 562039
Eerste kwaliteit eiken bielzen

Hoofdweg 217, 9697 NH Blijham

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

Ab de Groot
Tweewielers Blijham
fietsen-mountainbikes-racefitsen-scooters-bromfietsen

L I C H T C E N T R U M

KOOS DE RUITER
S F E E R E N
P R O J E K T L I C H T
Lichtadviseur: Koos de Ruiter

Papierbaan 1a - 9672 BG Winschoten
Te l . + 3 1 ( 0 ) 5 9 7 - 4 1 6 2 5 6 - F a x + 3 1 ( 0 ) 5 9 7 - 4 2 3 9 3 3
I n f o : w w w. l i c h t c e n t r u m - k d e r u i t e r. n l

Ledenvergadering
door Geertje Roukema
Aanwezig Bestuur:
Henk Loois, Bé Nieboer, Koos Spa, Sipke Roukema, Binie Engelkes en Christien Spa
Aanwezig Leden:
Jan Wierenga, Baukje Nieboer, Tinus Scholten, Jaap Duit, Marga Duit, Roef Hummel,
Willie Swarts, Reint Koolhof, Wuppie Koolhof, Hanno Engelkes, Rene Hoesen, Luppo
Teuben, Egbert Kruize, Henk Schepers, Gert IJpma, Yvonne Fleurke, Hilvert Smits,
Anton Kuiper, Freka de Jager, Jan de Jager, Esra Siemons, Geert Veenstra, Wim
Molanus, Herman Frericks, Henk Kloosterman, Henry Fischer, Cyntia Potter
Afwezig met kennis geving:
Jurren Boltjes, Henk Folkringa en Thea Loois
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Ingekomen stukken
Geen.
Notulen ledenvergadering 2002
Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden onveranderd goedgekeurd.
De voorzitter bedankt de notuliste. (Geertje Kloosterboer)
Jaarverslag secretaris 2002 – 2003
Nieuwjaarsbijeenkomst 1 februari 2003 voor sponsors en leden
Er werd een speurtocht door Blijham gehouden. Deze mooie tocht werd uitgezet
door Fam. v.d. Wal uit Blijham. Er waren 25 personen aanwezig, na afloop werd er
snert met roggebrood en soep met stokbrood geserveerd. Aan dit gebeuren waren
drie vleesprijzen verbonden en een poedelprijs. De eerste prijs ging naar Sipke
Roukema, de tweede prijs naar Jan Wierenga en de derde prijs naar Geertje Roukema.
De poedelprijs ging naar Harm Kruize. Fam. v.d. Wal kreeg € 25.00 en een leverworst
voor hun inzet. Het was een gezellige avond die tot in de kleine uurtjes duurde.
Tijdens deze bijeenkomst werden ook de winnaars van de kerstpuzzel bekend gemaakt.
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Als mijn motorfiets het begeeft, is het
mijn Opel Vivaro die mij voortbeweegt.

Theorieavond 19 februari 2003 bij Herman Frericks in Oude Pekela
Er namen 16 leden deel aan het vernieuwde CBR theorie-examen, waarvan niemand slaagde. Van de 50 vragen mochten er slechts 5 fout zijn. Het laagste aantal
fouten was 9 en het hoogste 16. Het was een leerzame avond met veel koffie en
rook. Na afloop werd Herman een cadeaubon en een boeket bloemen aangeboden
voor zijn inspanning en gastvrijheid.
Open toertocht 27 april 2003
De tocht ging grotendeels door de provincie Groningen. Het weer was redelijk met
enkele buien onderweg. Er deden 81 personen mee. Als herinnering kreeg iedereen
een penlight. Tijdens de tocht hebben zich vier nieuwe leden aangemeld.
Ledentoertocht 18 mei 2003 door Duitsland
De tocht was door het enthousiasme van enkele toercommissieleden iets langer
geworden dan eigenlijk de bedoeling was. Door het op vrijdagavond afzeggen van
het koffieadres en het in de route moeten opnemen van een vervangend koffieadres werd de tocht nog iets langer. Mede door het fraaie weer was dit toch een zeer
geslaagde tocht. Ondanks de tegenslag was de koffie met gebak evenals het eetadres prima. Aan deze tocht deden 45 personen mee.
Skeelerronde Pekela‘s 20 mei 2003
Ongeveer 15 motoren van de club hebben de skeelers begeleid op kruispunten en
bij obstakels.
Avondtoertocht en barbecue 7 juni 2003
De tocht ging door Drente 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.
Kampeerweekend 4, 5 en 6 juli
Deze werd gehouden op camping De Vinkenkamp te Lieren. Het was een zeer gezellig gebeuren met redelijk weer. Op de heenreis en op de zaterdag hadden we wat
motregen. De kantine was zeer knus. Op zaterdag hebben we de Midden-Veluweroute 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 5 uur
aankwamen.
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* Voor al uw GRAAFWERKZAAMHEDEN
* Tevens voor SLOTEN GRAVEN met Tallud bak

7

-

Wedderveer

H. ENGELKES
Hoofdweg

Telefoon: 0597 - 561459

Fischer
Houtbouw
Wedde

Skeelerweekend Oude Pekela – Duitsland v.v. 23 en 24 augustus
Diverse motorrijders van de club zijn meegeweest voor de begeleiding op kruispunten en bij obstakels. Zaterdag’s zijn verschillende leden met de skeelers vertrokken
richting Duitsland. Hier hadden ze ’s avonds een barbecue georganiseerd alwaar ook
de overnachting plaats vond. De volgende dag werd er vroeg in de ochtend weer
richting Holland geskeelerd.
Open toertocht 24 augustus 2003
Onze tweede open toertocht, door Drenthe. Het weer was prima en doordat wij 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. Doordat er ook te
weinig herinneringen waren gekocht, moesten de overgebleven herinneringen van
de voorgaande open tochten ook van de zolder worden gehaald. Het koffieadres
was prima, maar door een evenement in Westerbork waren de eetadressen wat
moeilijk bereikbaar. Uit deze tocht kwamen vier nieuwe leden.
Run Winschoten 13 september 2003
Begeleiding, in welke vorm dan ook, door 20 motoren van de club. Voor Radio
Winschoten werden ook twee motoren ingezet. Het was een lange dag, die van
12.00 tot 0.00 uur duurde, maar wel gezellig. Als herinnering kreeg iedere deelnemer een barbecueaansteker.
Ledentoertocht 21 september 2003
Voor het eerst, sinds jaren, hadden we weer een puzzeltocht 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. Het weer was
goed.
Ledentoertocht 12 oktober 2003
De laatste toertocht van dit jaar. Er deden 46 personen aan mee. Het was een mooie
vlotte route, door Duitsland. Na enkele zondagen met slecht weer was het uitgerekend deze dag prachtig toerweer. De koffie, welke traditiegetrouw uit de clubkas
betaald werd, en het eten waren uitstekend verzorgd.
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Voor al uw:

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

Lustrumfeest 18 oktober 2003
Het 10-jarig bestaan van MC Mios’93 werd gevierd in De Snikke te Oude Pekela met
live-muziek van Minko Bijlsma. 75 personen namen deel aan deze feestavond, die
uit koud en warm buffet bestond, met gratis drankjes. Het was een gezellige avond.
Ledenvergadering heden 24 november 2003
November/December 2003
Alle bestuursleden bezig met versturen kerstkaarten en advertentieverkoop t.b.v.
het clubblad.
Financieel verslag door de penningmeester
De penningmeester licht het financieel jaarverslag toe en er liggen een aantal verslagen ter inzage. Geen op- of aanmerkingen van de leden.
De voorzitter bedankt de penningmeester.
Verslag kascommissie
De kascommissie heeft geen op- of aanmerkingen en complimenteert de penningmeester. De voorzitter bedankt de kascommissie.
Aftredend kascommissielid Henk Schepers en benoeming nieuw kascommissielid.
Wim Molanus stelt zich beschikbaar en wordt benoemd tot kascommissielid. Henk
wordt bedankt en Wim wordt veel succes gewenst.
Verkiezing bestuur
Koos Spa en Be Nieboer zijn periodiek aftredend en terstond herkiesbaar. Doordat
er geen tegenkandidaten zijn, blijven beide heren in het bestuur.
Verkiezing toercommissie
Jan Geert van der Laan en Herman Frericks zijn aftredend en niet herkiesbaar.
Henk Folkringa wordt door de toercommissie kandidaat gesteld.
Doordat er geen tegenkandidaten zijn, wordt Henk benoemd tot toercommissielid.
We wensen hem veel succes. Herman wordt bedankt voor zijn inzet en ontvangt een
boeket bloemen. Jan Geert is niet aanwezig.
Verkiezing redactie
Marijke van der Laan is aftredend en niet herkiesbaar. Thea Loois wordt voorgesteld
als nieuw redactielid. Doordat er geen tegenkandidaten zijn, wordt Thea benoemd
als redactielid. We wensen haar veel succes. Marijke is niet aanwezig.
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TAMOIL

Tankstation Zuiderveen
Energie om door te gaan

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

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

* Winschoten
* Winschoten

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

- Doe-het-zelf wasinstallatie
- Uitgebreide shop
* tel. 0597 - 425246
* 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

Toerkalender 2004
25 april
16 mei
5 juni
9 - 11 juli
22 augustus
19 september
10 oktober

: 1e open toertocht, Drenthe
: ledentoertocht
: avondtoertocht + barbecue
: kampeerweekend
: 2e open toertocht, Duitsland
: puzzeltocht
: ledentoertocht, Duitsland

Winteractiviteiten
Nieuwjaarsbijeenkomst 31 januari 2004
Theorieavond 25 februari 2004
Rondvraag
Henk Kloosterman stelt voor om volgend jaar, als club, met een bus naar de Motorrai
te gaan. Wordt meegenomen door het bestuur.
Esra Siemons informeert of het vertrek van Herman Frericks mogelijk gevolgen heeft
voor de geplande theorieavond. Herman zal vragen of zijn opvolger de avond wil
verzorgen, dus op dezelfde locatie. Informatie hierover volgt. Verder vraagt Esra of
de contributie wordt verhoogd in 2004. Dit zal niet aan de orde zijn.
Jan Wierenga informeert of de leden die hun lidmaatschap opzeggen, hierbij ook
een reden aangeven. Christien: het opzeggen gebeurt schriftelijk en de redenen zijn
divers, o.a. te weinig tijd.
Marga Duit merkt op dat Jan Wierenga en zij, niet op de hoogte waren van het feit dat
Thea Loois is gevraagd voor de redactie. Christien legt uit dat dit een communicatiefoutje geweest is. Marga zegt overigens wel dat Thea van harte welkom is.
Sluiting
De voorzitter overhandigt Diane een boeket bloemen als dank voor de gastvrijheid
en de uitstekende verzorging, dankt een ieder voor de aanwezigheid en inbreng en
sluit de vergadering.
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Nieuwjaarsvisite
door Baukje Nieboer
Hadden we vorig jaar met de nieuwjaarsvisite te
maken met sneeuwval, dit jaar hadden we last
van een zware storm en regen.
Vanwege het slechte weer was er besloten om de speurtocht te
laten vervallen en daarvoor in de plaats spelletjes en opdrachten in
de Hendybar te organiseren.
Na de koffie en een openingswoord van onze voorzitter Henk Loois
mochten de plm. twintig aanwezige leden zich op de opdrachten
storten.

V aar
digheden
aardigheden
De heer van der Wal had weer een paar leuke spellen en opdrachten uit de kast gehaald. Er werd weer veel van onze vaardigheden
en ons denkvermogen gevraagd. Na veel nadenken en ploeteren
had iedereen zijn kolommen op zijn/haar deelnamekaart ingevuld
en was het aan de heer van der Wal om alle antwoorden na te
kijken en de eindstand op te maken. Ondertussen konden de deelnemers genieten van de heerlijke bonen- of groentesoep die door
Diane van de Hendybar voor ons was bereid.

De prijzen
Toen was het zover: de uitslag was bekend en de winnaars werden
beloond met vleesprijzen:
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
Poedelprijs:

Bé Nieboer
Hilvert Smits
Henk Loois
Erik Modderman

Ondanks de matige opkomst was het weer een gezellige avond.
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Te koop
Nieuwe Caberg 3 Unlimited motorhelm
Prijs
: Van € 275,00 voor € 125,00
Kleur
: Zwart metalic
Maat
: XXL of 63
Bij
: Jaap Duit (0597 - 615607)
Motorjas van textiel met uitneembare voering
Merk
: Ghibli (zwart/paars)
Maat
: XL
Prijs
: € 35,00
Bij
: Bé Nieboer (0597 - 614904)
E-mail
: bnieboer@tiscali.nl
Motorjack leer
Merk
Maat
Prijs
Bij
E-mail

: MQP (zwart/rood/wit)
: 54
: € 35,00
: Bé Nieboer (0597 - 614904)
: bnieboer@tiscali.nl

6 Jaargangen vvan
an he
oerisme
hett maandblad Mo
Mott oren en TToerisme
Van
: 1996 t/m 2001
Prijs
: € 5,00 per jaargang
Bij
: A.H. van der Graaff (0597 - 531816)
Nieuwe dubbele tanktas met kaartleesvenster en magneten
inclusief beschermhoes tegen regen.
Prijs
: Van € 92,50 voor € 35,00
Bij
: Anton Kuiper
Adres
: Kastanjelaan 10
Plaats
: Winschoten
Kawasaki motor
km. stand
Prijs
Bij
Adres
Plaats

el 250cc als nieuw
: 17.367 km
: € 1.525,00
: Gerrie Wnkels (0597 - 676869)
: Turfweg 9
: 9665 EZ Oude-Pekela
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* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* ONDERHOUDSWERKEN
Schoollaan 26, 9697 SR Blijham, Tel. 0597-561679

Hamrik BV
Postbus 373
9670 AJ Winschoten
J.A.Koningstraat 21, 9672 AC Winschoten
Siergrindvloeren
Coatings voor garagevloeren

ERKEND
DOOR
DE R V A
ISO 9002 en VCA * GECERTIFICEERD BEDRIJF
DNV C ertification B . V. N ederland

Bel nu voor een gratis
inspectie en offerte
Tel. 0597-422800
Fax 0597-420152

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 voor een duopassagier bedraagt Euro 12,- per jaar.
U kunt het lidmaatschap per bank of rechtstreeks aan de penningmeester betalen. Echter 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 je pasje korting
krijgen bij Mulders Motoren in Veendan, Jaap Middel in Stadskannaal
en nu ook bij Motoport in Leek
Leek. Jaap Middel geeft geen korting
op Daijnese en BMW kleding.
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WinkelsWoonDesign
Een andere kijk op wonen
Projectmatig en Particulier
Elke zaterdag op de markt in Winschoten
0597-676869
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AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
Transportbaan 20
9672 BK Winschoten
Tel: 0597-432552

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

Verjaardagskalender
MC Mios ’93
Januari:
Johan v/d Wal, Siep Wierenga, Froukje Stevens, Harrie Stukje,
Lida Teuben, Danny Wolthuis, Boukje Nieboer, Mark Cremers.
Februari:
Henk Kloosterman, Tjardi Westers, Annie V/D Zijl, Roelof Moed,
Klaas Martena, Lieke v/d Graaff, Dethmer Kielman, Henk Arends,
Henk Mennega.
Maart:
Jack De Ruiter, René Berkenbosch, Gert Drenth, Gert Ypma,
Luppo Ploeger, Hennie Arends, Jan Pater, Pieter Groenhof.
Allen alsnog van harte gefeliciteerd met jullie verjaardagen en een
“smok” van de secretaresse.
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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

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

Mijn motor en ik
door Timus Scholten
Ik ben hier deel streekn, zoals Joppie Nieuwenhuis
altijd zegt, bij de familie Spa, oftewel
Koos en Christien in Blijham.
Dat is wel net zo leuk en duidelijk. Ik heb bij mij thuis een Mios
boekje van 1993 nr 4. Ik was toch wel nieuwsgierig wanneer de
motorclub is opgericht. Nou in 1992 zijn de eerste dingen naar voren
gekomen om een motorclub op te starten maar in 1993 is de motorclub ontstaan. Daarom is het ook MC Mios’93.
Hoe is het begonnen?
Christien kreeg in die tijd rijles bij Edwin Hillenga en die reed voor
rijschool Rotgers. Edwin zei toen als jullie een motorclub opstarten
en ik heb mensen die zijn geslaagd voor hun motorrijbewijs dan kan
ik ze een tip geven over jullie en zo heb je al snel een club bij elkaar.
Zo is het dus eigelijk begonnen. Wij zijn allebei van begin af aan erbij.
Jullie zijn beide erg actief bij de club.
Koos is penningmeester en het is momenteel een druk periode voor
ons. De acceptgiro kaarten moeten de deur weer uit en we moeten
kijken of de adressen nog wel kloppen en zo zitten we avonden met
zijn twee achter de computer. Er gaat heel veel tijd inzitten. Christien
is secretaris van de club en die heeft het net zo druk dus. De advertenties moeten weer geregeld worden en daar moet je toch even
voor naar de adverteerders. Rekeningen die betaald moeten worden, nieuwjaarsvisite, noem maar op. Het moet toch geregeld worden. Het financiële plaatje moet je goed in de gaten houden, zowel
van de adverteerders als van de clubleden. Dit moet allemaal
ingeboekt worden en daar gaat heel wat tijd in om. Kijk, van het
advertentie geld wat binnen komt drukken we de Pitstop van en wat
van de leden komt, dat wordt ook voor de leden besteed.
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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

Wapenhandel Kuiper
Hoofdweg 44
9697 NK Blijham
0597-561324
Wapenhandel K
uiper nu ook uw specialist in :
Kuiper
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Darts
Flights
Shafts
Accessoires
Nieuwe punten monteren
Bijna het gehele assortiment van Harrows uit voorraad leverbaar.

Verder leveren wij het allernieuwste op luchtbuksen gebied zowel voor de wedstrijd als recreatieschutter.
Nieuw o.a. Persluchtgeweren van Gunpower Stealth, Axor BSA en Shing Sung. Verder grote collectie van
Weihrauch, Diana, El-Gamo. Altijd keuze uit meer dan 60 stuks nw. en gebruikt. Verder alles op het gebied van
onderhoud, kogelvangers, richtkijkers, montage enz.
REPARATIE van bijna alle merken buksen en pistolen in eigen werkplaats.

Openingstijden: Di. t/m Vr. 13.00 - 18.00 Vr. avond koopavond van 19.00 - 21.00
Zaterdags van 9.00 - 12.00 en van 13.00 - 17.00

Wij zijn niet de enige hoor die veel tijd in de club besteden hoor, kijk
maar eens naar de jongens van de tourcommissie. Die zijn ook altijd
flink in de weer voor de club. Een compliment van onze kant is wel op
zijn plaats.
Wat doen jullie nog meer?
Christien is niet alleen maar secretaris maar zit ook nog bij de run. Ze
bellen mij dan en dan zeggen ze van, nou zoveel motoren moeten we
dan deze dag hebben en dan moet ik dat dan gaan regelen. Ook
worden dan nog 1 of 2 avonden uitleg gegeven wat de bedoeling is en
hoeveel lopers er komen. Vaak krijg ik 1 of 2 avonden ervoor nog een
telefoontje met de mededeling dat we toch nog wel wat extra motoren moeten hebben, want er komen nog lopers ergens vandaan. Dan
moet je op het laatste moment nog wat regelen. Soms is dat moeilijk,
want vaak is de Run tegelijk met een ander evenement en dan heb je
maar niet zo een twee drie even wat motoren. Ook moet je dan nog
even denken aan de verzekering van de motoren van zo’n dag, ook
dat moet geregeld worden en zo is er dan zoveel.
Ik heb dan op deze dag mijn auto dan ook zwaar beladen met helmen en jassen en veiligheids hesjes. Ik leen dan veel dingen van
Koos Mulder, die staat altijd voor ons klaar hoor. Maar er zijn ook
clubleden die als ze een nieuwe helm kopen de oude aan mij geven.
Ik heb daarom dozen vol op zolder speciaal voor de Run.
We gaan even een stapje verder, in het begin waren we met zijn
vieren alles deden we toen. Daar is gelukkig verandering in gekomen.
De tourcommissie is niet meer weg te denken, want als we dat ook
nog moesten doen wat deze mensen doen, dan hadden wij er een
dagtaak aan. Dat loopt perfect
Jullie motoren staan lekker onder een deken en worden verwarmd.
Ik heb een systeem gemaakt dat de motoren om de 12 uur verwarmd worden. Eerst de ene motor en dan 12 uur later de andere.
Christien heeft momenteel een Honda SB 600, daarvoor had ik een
chopper. Ik mag graag op een chopper rijden. Deze heb ik nu ander
half jaar, maar het is een kwestie van wennen hoor. Hij rijdt perfect
maar af en toe verlang ik toch wel naar mijn choppertje. De zithouding
was goed, weinig last van wind en kou door het scherm.
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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

Deze motor stuurt veel lichter dan de chopper, dat is weer een plus
punt, want de chopper was zwaarder. Mijn eerste motor was trouwens een Yamaha XV 535. Daar heb ik ook mijn examen mee gehaald omdat de motor van de instructeur kapot was.
Koos rijdt op de Pan European een blauwe. Wel een zware motor
maar toch het is een mooie motor.
Wat trekt jullie wel zo aan in een motor?
Lekker de vrijheid, erop zitten en verstand op nul, kop een paar keer
heen en de wind erin en rijden maar. Een echt virus. We zijn wel een
echte mooi weer rijders, want met sneeuw komen de motoren niet
buiten. Kijk, als we ergens rijden en we krijgen een bui regen dan vind
ik het niet zo erg, maar om zomaar in regen of zo de weg op te gaan
met de motor, dat doen we niet.
Hoe zijn jullie op het idee gekomen om
een motor te kopen?
Nou Christien vond lessen wel leuk. De buren hadden ook een motor
en dat leek ons ook wel wat. Heel vroeger heb ik wel eens op een
Kreidler gereden en ik vond als je daar op kon rijden dan kon je toch
ook op een motor? Ik had mijn rijbewijs nog niet of de buurvrouw
tegenover begon ook en een even verderop ook. Ik heb vanaf 1993
mijn rijbewijs.
Hoe lang hebben jullie jullie rijbewijs al?
Koos heeft zijn rijbewijs al 39 jaar. Ik was 18 en ik heb mijn motorrijbewijs direct gehaald. Ik heb nog met een gemeente bewijs gereden en ik was zo pienter om bij elk gemeentehuis een bewijs te
halen. Zo reed ik van Ter Apel, Stadskanaal en zo weer op huis aan. Ik
kreeg les van Dekker, hij was melkboer en rijschool houder. Ik reed in
die tijd op een Ainkel scooter met elektrische richting aanwijzers.
Maar deze mocht ik niet gebruiken. Ik moest m’n hand uitsteken.
We gebruiken onze motoren hoofdzakelijk om te toeren en begeleiden van verschillende activiteiten. Wij hebben onze motoren puur als
hobby. We rijden zowel solo als in groepsverband. Als we in een groep
rijden dan rijden we vaak vooraan omdat er toch mensen zijn die zelf
niet graag op een kaart kijken. Dan krijg je wel dat de groepen groot
worden en je komt dan vaak met zo veel bij een restaurant aan.
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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)
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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

Christien vindt het net anders om. Christien vindt een groepsverband
rijden leuk af en toe onderweg even stoppen eentje roken en even
kletsen en dan weer verder. Ik moet mensen om me heen hebben.
Onderhoud wordt gedaan door Koos. Ook het schoonmaken en poetsen doet Koos af en toe Christien ook hoor.
Wat vinden jullie van de toertochten?
De laatste jaren goed. Ze worden goed uitgezet en ze zitten goed in
elkaar. Ook de horeca gelegenheden zijn goed geregeld. Ik vind ook
prettig te horen, dat de mensen zeggen: het was een prachtige dag
alles goed geregeld.
Zijn jullie wel eens op de motor op vakantie geweest?
Nee en ook nooit een poging gedaan, wel de jaarlijkse kampeerweekend maar verder niet. Ik moet altijd veel mee aldus Christien en
dat gaat niet op de motor.
Hebben jullie nog een wens op het motor gebied?
Nou Christien heeft soms wel eens het idee om een chopper te nemen in plaats van deze. Kijk als de onderstuk van de motor van deze
was en de bovenstuk van een chopper dan was de keus simpel.
Wat zouden jullie graag veranderd willen zien
in de motor wereld?
Dat is iets daar heb je geen grip op. Of als je TV kijkt en er is een motor
op dan is het vaak een Harley Davidson en dat is toch wel jammer. Er
zijn vele motor merken. Wij worden er vaak mee vergeleken. Auto
rijders moeten beter opletten op ons, want wij worden vaak over de
hoofd gezien. Misschien omdat ze zelf niet motor rijden zodat ze het
niet weten hoe het voelt om als kwetsbaar persoon op de weg te
rijden. Als ik een motor achter me rijden heb, dan ga ik met de auto
wat aan de kant zodat hij me rustig voorbij kan gaan.
Heb je nog een leuk voorval wat je ooit hebt meegemaakt?
Zoveel maar één is me bij gebleven. Het was eigelijk helemaal niet
leuk, maar later moest je er wel om lachen. Het was een open toertocht waarbij een persoon zo de sloot in reed. Hij kwam weer uit de
sloot met eendekroos op zijn hoofd.
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Voor de man was het sneu maar dat was wel een voorval. We hebben wel een paar keer naar deze persoon gebeld om te vragen hoe
het was maar hij weet nog steeds niet hoe dat kwam.
Hebben jullie zelf nog iets wat jullie willen zeggen?
Alles is te verbeteren maar een keer moet je tevreden zijn. Alle
leden het naar de zin te maken zal niet lukken maar wij doen ons
best. Het is wel leuk om na een tourtocht te horen of de rijders het
mooi vonden, want we doen het met z’n allen en voor ons allen.
Bij dezen wil ik het afsluiten en nog even zeggen veel rijplezier in
2004.

MC Mios Agenda 2004

25 april
16 mei
5 juni
9-11 juli
22 augustus
19 september
10 oktober

Open toertocht
Leden
Avondtocht
Aansluitend
Kampeerweekend
Open
Puzzel
Leden

200 km
200 km

Drenthe
Lauwersoog

BBQ
Camping
200 km
120 km
150 km

Hendybar
De Wigwam
Duitsland
Duitsland

9.00 - 12.00 uur
10.00 uur
18.00 uur
22.00 uur
Oudemirdum
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: (kijk ook op www.mcmios93.nl)
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

Kijk op www.motorhuisbakker.nl voor
200 occassions en onze kledingshop online.
Noordveenkanaal z.z. 12, Nieuw Weerdinge, telefoon 0591 - 52 12 79

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

