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Voorw
oord

Inhoud
Beste motorvrienden,

Pekel en sneeuw zijn langzaam aan het verdwijnen. Af en toe zie je
weer motorrijders naar of van het werk komen, of zo maar een eindje
toeren. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar bij mij kriebelt het al
weer aardig. Zeker als je de verschillende motorbeurzen weer hebt
bezocht, zoals Groningen en Utrecht. Dan wil je echt weer op je “fiets”.

De jaarvergadering hebben we al weer ver achter ons. Pieter de Waard
is onze nieuwe penningmeester geworden. De nieuwjaarsvisite is
helaas erg slecht bezocht. Het schijnt dat onze leden meer houden
van motorrijden dan van feesten.

Zo, ik kijk weer uit naar een nieuw motorjaar, waarin onze club veel
activiteiten op het programma heeft staan, zoals toertochten,
kampeerweekend en de Elfstedentocht en nog veel meer. Maar dat
lees je allemaal in deze en de volgende Pitstops.

Veel leesplezier,
De voorzitter.
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Adressen enzo...
VVVVVoorooroorooroorzittzittzittzittzittererererer

Henk Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597 - 561983
Secretaris & LedenadministratieSecretaris & LedenadministratieSecretaris & LedenadministratieSecretaris & LedenadministratieSecretaris & Ledenadministratie

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

Pieter de Waard Mr. Moddermanstraat 1, 9671 AG Winschoten. 0597 - 424796
Rek.nr.: 306643014 Rabobank, MC Mios ’93 te Blijham

Algemeen bestuurAlgemeen bestuurAlgemeen bestuurAlgemeen bestuurAlgemeen bestuur
Bé Nieboer Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude-Pekela, 0597 - 614904

Geertje Roukema Bovenburen 101, 9675 HB Winschoten, 0597 - 421609
Sipke Roukema Bovenburen 101, 9675 HB Winschoten, 0597 - 421609

TTTTToercommissieoercommissieoercommissieoercommissieoercommissie
Jaap Duit H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude-Pekela, 0597 - 615607

Henk Folkringa Beverhof 193, 9675 NN Winschoten, 0597 - 421045
René Hoesen Burg.v.Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude-Pekela, 0597 - 618927

Roelf Hummel Thorbeckelaan 58, 9665 CE Oude-Pekela, 0597 - 613647
Hilvert Smits Jac. Perkstraat 10, 9673 HL Winschoten, 0597 - 422493

Luppo Teuben Middenweg 2, 9698 AN Wedde, 0597 - 562628
Redaktie PitstopRedaktie PitstopRedaktie PitstopRedaktie PitstopRedaktie Pitstop

Marga Duit Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597 - 615607
René Hoesen Burg.v.Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude-Pekela, 0597 - 618927

Thea Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597 - 561983
Tinus Scholtens Rotdornstrasse 4, 49733 Rütenbrock (Dld), 0049-59341461

Jan Wierenga Bovenburen 107, 9675 HB Winschoten, 0597- 417076

KKKKKopij vopij vopij vopij vopij voor nummer 2 moeoor nummer 2 moeoor nummer 2 moeoor nummer 2 moeoor nummer 2 moet binnen zijn vt binnen zijn vt binnen zijn vt binnen zijn vt binnen zijn voor 1oor 1oor 1oor 1oor 19 mei 2006.9 mei 2006.9 mei 2006.9 mei 2006.9 mei 2006.

Deze kunnen gestuurd worden naar mcmios93@janwierenga.com. Verhalen en 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 ge-
plaatste stukken op persoonlijke titel. Anonieme artikelen worden enkel geplaatst wan-
neer de auteur bij de redaktie bekend is. Alle leden en sponsoren van MC Mios ‘93
ontvangen de Pitstop gratis.

Lidmaatschap MC Mios'93Lidmaatschap MC Mios'93Lidmaatschap MC Mios'93Lidmaatschap MC Mios'93Lidmaatschap MC Mios'93
Om lid te worden kunt u zich aanmelden bij het secretariaat. U ontvangt dan zo spoedig
mogelijk het Huishoudelijk Regelement en uw Ledenpas in huis.



Trefpunt voor alle motorrijders
MOTOPORT LEEK

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 uit-
gebreide 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 HÉT ADRES VOOR ELKE MOTORRIJDER

www.motopor tleek.nl

MOTOPORT LEEK, ZERNIKELAAN 6A, 9351 VA LEEK, INDUSTRIETERREIN LEEKSTERHOUT, TEL.: 0594 - 511349 / FAX: 0594 - 511363



Glasservice
Schilderwerken

H. Stukje

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

Vaantjes

Trofeeën

Bekers

Medailles

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

Sport-, Bad-, Turnkleding
Ruitersportartikelen

GERERERERERVVVVVOOOOO Sport-,
Reclame en H.O.D.

Sportprijzen

Zeefdruk

Erelinten

Rozetten

Reklame- en relatieartikelen

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, sprotieve-
en hobby activiteiten.

Tel. BAG-WINSCHOTEN: 0597 - 563479 e-mail: winschoten@bag-nn.nl
Tel. BETER in BEWEGEN: 0597 - 562701 e-amil: beterinbewegen@hotmail.com

Fax: 0597 - 563496
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Agenda 2006

DatumDatumDatumDatumDatum SoortSoortSoortSoortSoort OmgevingOmgevingOmgevingOmgevingOmgeving AfstandAfstandAfstandAfstandAfstand StartStartStartStartStart
19 maart Leden toertocht Drenthe 135 km 13.00 uur
23 april Open toertocht Drenthe 200 km 9.00 t/m 10.30 uur
21 mei Leden toertocht Duitsland 350 km 9.00 uur
3 juni Avond toertocht Groningen 120 km 18.00 uur

Barbecueavond Hendy Bar - 22.00 uur
7 t/m 9 juli Kampeerweekend Onbekend - -
20 augustus Open toertocht Duitsland 200 km 9.00 t/m 10.30 uur
17 september Leden puzzeltocht Groningen 120 km 10.00 uur
15 oktober Leden toertocht Duitsland 170 km 10.00 uur

Alle toertochten starten bij de Hendy Bar in Blijham.

Vorig jaar hebben we met 10 motoren deelgenomen aan dit evene-
ment. Ook dit jaar is het de bedoeling dat we weer als MC Mios ’93
deel willen nemen aan de tocht der tochten. Aan dit evenement doen
jaarlijks 3600 motoren mee. Dit aantal is de limiet voor deze tocht.
Als je mee wilt doen kun je je bij mij aanmeldenaanmeldenaanmeldenaanmeldenaanmelden. Het liefst via de e-
mail aan: henkloois@hotmail.com. Hierin vermeld je: naam, adres,
woonplaats, telefoonnummer, kenteken en merk/type motor. De
aanmelding bij mij kan tot uiterlijk 25 maart 2006tot uiterlijk 25 maart 2006tot uiterlijk 25 maart 2006tot uiterlijk 25 maart 2006tot uiterlijk 25 maart 2006, dit ivm de
beperke aantal deelnemers en de grote belangstelling. Ik zal dan
zorgen dat de kaarten bezorgd worden.

Voor hen die het nog niet weten: deze tocht der tochten wordt gere-
den op 2e Pinksterdag (5 juni). De start is in Leeuwarden en het
vertrek is behoorlijk vroeg, ongeveer om 6:00 uur. De inschrijfkosten
bedragen Euro 12,00 per voertuig. Deze kun je storten op giro-
rekening: 32.87.035 t.n.v. Henk Loois. Ik hoop dat we met een grote
groep kunnen rijden.

71e Friesche Elfsteden Tocht
door Henk Loois
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Motorrijders die geen lid zijn van de club en graag een keer met een
ledentoertocht ter introductie willen meerijden, wordt een vergoe-
ding van Euro 5,00 gevraagd. Dit wel overleggen met de secretaris.
Duopassagiers die geen lid zijn van de club doch wel meerijden,
wordt een vergoeding van Euro 3,00 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 tegen-
over onze duoleden die wel lid zijn van de club. Het lidmaatschap
voor een duopassagier bedraagt Euro 12,00 per jaar.

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

KortingKortingKortingKortingKorting
Als je lid bent van MC Mios ’93 kun je op vertoon van je pasje
korting krijgen bij Mulders Motoren en Smits Repair in Veendam en
bij Motoport in Leek en Stadskanaal. Motoport Stadskanaal geeft
geen korting op Dainese kleding.

MC Mios ’93 ClubartikelenMC Mios ’93 ClubartikelenMC Mios ’93 ClubartikelenMC Mios ’93 ClubartikelenMC Mios ’93 Clubartikelen
Vanaf heden zijn er emblemen te koop voor op de motorkleding. De
prijs is Euro 2,50. Verkrijgbaar bij Bé Nieboer en tijdens alle club-
activiteiten. Er zijn ook zwarte T-shirts te koop met gele opgedrukte
MC Mios ’93 logo. De prijs is Euro 6,00. Verkrijgbaar bij Christien
Spa.

Digitale ledenserviceDigitale ledenserviceDigitale ledenserviceDigitale ledenserviceDigitale ledenservice
Iedereen die zich aanmeldt krijgt enkele dagen voor een te rijden
toertocht de desbetreffende tocht per e-mail thuisgestuurd. Er kun-
nen ook oude toertochten vanaf 2001 uit het archief aangevraagd
worden. Verder kunnen er ook nog andere zaken via de e-mail toe-
gestuurd worden zoals een mailing voor bijvoorbeeld avondtocht,
kampeerweekend, jaarvergadering, etc. Mocht je hier aan mee
willen doen stuur dan een e-mail  naar mcmios93@tiscali.nl onder
vermelding van: naam, e-mailadres en lidnummer.

Mededelingen



Autoschadebedrijf

BONNIE BISSCHOP

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

J.D. van der Veenstraat 17 9672 AD Winschoten
Tel.: 0597-413257 Fax.: 0597-421339

www.glaszaakwiegers.nl

Glaszaak Wiegers
Al meer dan 25 jaar

een begrip in Winschoten en omgeving.

Groothandel in vlakglas voor zowel
bedrijven als particulieren.

* Vlakglas * Spiegels
* Isolatieglas * Geslepen glas
* Glas in lood * Ventilatieroosters
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2 april2 april2 april2 april2 april 36e F36e F36e F36e F36e Friesland Triesland Triesland Triesland Triesland Toeroeroeroeroer tttttochtochtochtochtocht
MTC Noord, Oudehaske, 200 km, 0153-677441

9 april9 april9 april9 april9 april MC MarMC MarMC MarMC MarMC Martinistad Ttinistad Ttinistad Ttinistad Ttinistad Toeroeroeroeroertttttochtochtochtochtocht
MC Martinistad, Vries, 220 km, 050-5420555

16 april16 april16 april16 april16 april 111114e K4e K4e K4e K4e Keinnismakings Teinnismakings Teinnismakings Teinnismakings Teinnismakings Toeroeroeroeroer tttttochtochtochtochtocht
MC Bartje, Zeyen, 100 km, 0592-357456

111117 april7 april7 april7 april7 april 9e Voorjaarsrit9e Voorjaarsrit9e Voorjaarsrit9e Voorjaarsrit9e Voorjaarsrit
MTC Roden, Roden, 200 km, 050-5019681

23 april23 april23 april23 april23 april 13e Voorjaarstocht13e Voorjaarstocht13e Voorjaarstocht13e Voorjaarstocht13e Voorjaarstocht
MC Mios ‘93, Blijham, 200 km, 0597-561212

23 april23 april23 april23 april23 april 333331e Drenthe T1e Drenthe T1e Drenthe T1e Drenthe T1e Drenthe Toeroeroeroeroertttttochtochtochtochtocht
MC Hoogeveen, Hoogeveen, 200 km, 0528-361238

30 april30 april30 april30 april30 april VoorjaarsritVoorjaarsritVoorjaarsritVoorjaarsritVoorjaarsrit
MC ’80 Ruinen, Ruinen, 200 km, 06-51627514

30 april30 april30 april30 april30 april 3e Koninginnerit3e Koninginnerit3e Koninginnerit3e Koninginnerit3e Koninginnerit
MTC Veendam, Veendam, 150 km, 0598-623262

14 mei14 mei14 mei14 mei14 mei Sibboerster BokritSibboerster BokritSibboerster BokritSibboerster BokritSibboerster Bokrit
MT Siddeburen, Siddeburen, 250 km, 06-51905376

14 mei14 mei14 mei14 mei14 mei VoorjaarstoertochtVoorjaarstoertochtVoorjaarstoertochtVoorjaarstoertochtVoorjaarstoertocht
AMCO, Niekerk, 200 km, 06-27118581

14 mei14 mei14 mei14 mei14 mei 4e F4e F4e F4e F4e Friesche Elfmeren Triesche Elfmeren Triesche Elfmeren Triesche Elfmeren Triesche Elfmeren Tochtochtochtochtocht
MTC Noord, Oudehaske, 180 km, 0513-677441

20 mei20 mei20 mei20 mei20 mei 6e Mo6e Mo6e Mo6e Mo6e Motttttoporoporoporoporoport Leek Tt Leek Tt Leek Tt Leek Tt Leek Toeroeroeroeroertttttochtochtochtochtocht
MC de Oneindige Horizon, Leek, 125 km, 0511-453979

4 juni4 juni4 juni4 juni4 juni 111119e Bar9e Bar9e Bar9e Bar9e Bartje Ttje Ttje Ttje Ttje Toeroeroeroeroer tttttochtochtochtochtocht
MC Bartje, Zeyen, 200 km, 0592-357456

10 juni10 juni10 juni10 juni10 juni 111115e Drie Pr5e Drie Pr5e Drie Pr5e Drie Pr5e Drie Prooooovincien Tvincien Tvincien Tvincien Tvincien Toeroeroeroeroertttttochtochtochtochtocht
MC de Oneindige Horizon, Burum, 180 km, 0511-453979

11 juni11 juni11 juni11 juni11 juni 13e Munninghoftoer13e Munninghoftoer13e Munninghoftoer13e Munninghoftoer13e Munninghoftoer
VMTR Norg, Norg, 100 of 200 km, 0597-425022

18 juni18 juni18 juni18 juni18 juni ZomertoertochtZomertoertochtZomertoertochtZomertoertochtZomertoertocht
MC Martinistad, Vries, 250 km, 050-5420555

25 juni25 juni25 juni25 juni25 juni 10 Veendammer Windrit10 Veendammer Windrit10 Veendammer Windrit10 Veendammer Windrit10 Veendammer Windrit
MTC Veendam, Veendam, 250 km, 0598-623262

Toertochten in de regio
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8 juli8 juli8 juli8 juli8 juli 8e Midzomeravondrit8e Midzomeravondrit8e Midzomeravondrit8e Midzomeravondrit8e Midzomeravondrit
MC de Oneindige Horizon, Burum, 100 km, 0511-453979

23 juli23 juli23 juli23 juli23 juli HogelandtoerHogelandtoerHogelandtoerHogelandtoerHogelandtoer
MAC ’t Hogeland, Uithuizen, 200 km, 0595-433789

19 augustus19 augustus19 augustus19 augustus19 augustus Nie-Olde FeestweekritNie-Olde FeestweekritNie-Olde FeestweekritNie-Olde FeestweekritNie-Olde Feestweekrit
AMCO, Niekerk, 200 km, 06-27118581

20 augustus20 augustus20 augustus20 augustus20 augustus 13e Zomertocht13e Zomertocht13e Zomertocht13e Zomertocht13e Zomertocht
MC Mios ‘93, Blijham, 200 km, 0597-561212

10 september10 september10 september10 september10 september 20e Noorderrit20e Noorderrit20e Noorderrit20e Noorderrit20e Noorderrit
MTC Noord, Oudehaske, 180 km, 0513-677441

16 september6 september6 september6 september6 september FFFFFriesche Wriesche Wriesche Wriesche Wriesche Wouden Touden Touden Touden Touden Toeroeroeroeroer tttttochtochtochtochtocht
Friesche Motorclub, Tietjerk, 230 km, 06-22094910

111117 sept7 sept7 sept7 sept7 septemberemberemberemberember Pien in PokkelritPien in PokkelritPien in PokkelritPien in PokkelritPien in Pokkelrit
MTC Veendam, Hoogezand, 275 km, 0598-623262

111117 sept7 sept7 sept7 sept7 septemberemberemberemberember 11 Rodermarkttoerrit11 Rodermarkttoerrit11 Rodermarkttoerrit11 Rodermarkttoerrit11 Rodermarkttoerrit
MTC Roden, Roden, 200 km, 050-5019681

222224 sept4 sept4 sept4 sept4 septemberemberemberemberember NajaarstoertochtNajaarstoertochtNajaarstoertochtNajaarstoertochtNajaarstoertocht
AMCO, Niekerk, 200 km, 06-27118581

222224 sept4 sept4 sept4 sept4 septemberemberemberemberember 6e Kleintje Norg6e Kleintje Norg6e Kleintje Norg6e Kleintje Norg6e Kleintje Norg
VMTR Norg, Norg, 100 km, 0597-425022

1 oktober1 oktober1 oktober1 oktober1 oktober 16e Pannenkoekenrit16e Pannenkoekenrit16e Pannenkoekenrit16e Pannenkoekenrit16e Pannenkoekenrit
MC Hoogeveen, Hoogeveen, 150 km, 0528-361238

1 oktober1 oktober1 oktober1 oktober1 oktober 6e Herfsttit6e Herfsttit6e Herfsttit6e Herfsttit6e Herfsttit
MC de Oneindige Horizon, Oudwoude, 150 km, 0511-453979

13 oktober13 oktober13 oktober13 oktober13 oktober 111114e Her4e Her4e Her4e Her4e Her fsttintfsttintfsttintfsttintfsttinten Ten Ten Ten Ten Toeroeroeroeroer tttttochtochtochtochtocht
MC Bartje, Zeyen, 100 km, 0592-357456

15 oktober15 oktober15 oktober15 oktober15 oktober 12e Knollenplokkersrit12e Knollenplokkersrit12e Knollenplokkersrit12e Knollenplokkersrit12e Knollenplokkersrit
MC ’80 Ruinen, Ruinen, 175 km, 06-51627514

3 december3 december3 december3 december3 december 222224e Sner4e Sner4e Sner4e Sner4e Snertrittrittrittrittrit
MC Hoogeveen, Hoogeveen, 100 km, 0528-361238

Albert Elting uit Barsingerhorn (NH)
Peter van Setten uit Wedde
Karin Schuurman - Bos uit Winschoten
Albert Heemstra uit Winschoten

Allen hartlijk welkom bij onze gezellige motorclub!Allen hartlijk welkom bij onze gezellige motorclub!Allen hartlijk welkom bij onze gezellige motorclub!Allen hartlijk welkom bij onze gezellige motorclub!Allen hartlijk welkom bij onze gezellige motorclub!

Nieuwe Leden



PERTON Uw Eigen  Drogist

Voor al uw:

Geneesmiddelen
Homeopathie
Pasfoto’s
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
di. geopend van 16.00 - 21.30 uur

wo. t/m do. geopend van 11.30 - 21.30 uur
vr. t/m zo. geopend van 11.30 - 22.00 uur

iedere vrijdag lopend buffet

      Nieboer Koeriers
Koerier Centrum Stad en Ommeland

Lubbermanswijk 40    9665 NG Oude Pekela
GSM: 06 - 41 34 51 74
www.nieboer-koeriers.nl

      

Voor specialistisch vervoer van:
             Pakketten                                     Medische artikelen
             Documenten                                 ADR incl. radioactief

365 dagen per jaar, 24 uur per dag bereikbaar
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Doorlopende toertochten

1 jan t/m 30 nov1 jan t/m 30 nov1 jan t/m 30 nov1 jan t/m 30 nov1 jan t/m 30 nov 3e Meer Provincienrit3e Meer Provincienrit3e Meer Provincienrit3e Meer Provincienrit3e Meer Provincienrit
MTC Motovatie, Amsterdam ZO, 250 km, 0251-251661

1 jan t/m 30 nov1 jan t/m 30 nov1 jan t/m 30 nov1 jan t/m 30 nov1 jan t/m 30 nov EemlandritEemlandritEemlandritEemlandritEemlandrit
MTC Keirijders, Hoogland, 180 km, 033-4617950

1 jan t/m 30 nov1 jan t/m 30 nov1 jan t/m 30 nov1 jan t/m 30 nov1 jan t/m 30 nov 7e doorlopende Schaffellaarrit7e doorlopende Schaffellaarrit7e doorlopende Schaffellaarrit7e doorlopende Schaffellaarrit7e doorlopende Schaffellaarrit
MTC de Schaffelaar, Voorthuizen, 200 km, 033-4621475

1 jan t/m 30 nov1 jan t/m 30 nov1 jan t/m 30 nov1 jan t/m 30 nov1 jan t/m 30 nov 4e Hart van Hollandrit4e Hart van Hollandrit4e Hart van Hollandrit4e Hart van Hollandrit4e Hart van Hollandrit
MTC de Watertoren, Zeist, 500 km, 030-6953093

1 jan t/m 30 nov1 jan t/m 30 nov1 jan t/m 30 nov1 jan t/m 30 nov1 jan t/m 30 nov 111111e Noor1e Noor1e Noor1e Noor1e Noordelijkdelijkdelijkdelijkdelijke Pre Pre Pre Pre Prooooovincien Tvincien Tvincien Tvincien Tvincien Toeroeroeroeroer
MC de Oneindige Horizon, Oudewoude, 150 km, 0511-453979

1 jan t/m 30 nov1 jan t/m 30 nov1 jan t/m 30 nov1 jan t/m 30 nov1 jan t/m 30 nov 12 Provincien Scrabble-Rit12 Provincien Scrabble-Rit12 Provincien Scrabble-Rit12 Provincien Scrabble-Rit12 Provincien Scrabble-Rit
MTC Holland, -, -, 0548-615879

1 f1 f1 f1 f1 feb t/m 3eb t/m 3eb t/m 3eb t/m 3eb t/m 31 dec1 dec1 dec1 dec1 dec Evenement Baarnse MCEvenement Baarnse MCEvenement Baarnse MCEvenement Baarnse MCEvenement Baarnse MC
Baarnse MC, Baarn, 180 km, 033-4554924

1 mrt t/m 30 nov1 mrt t/m 30 nov1 mrt t/m 30 nov1 mrt t/m 30 nov1 mrt t/m 30 nov 5e All W5e All W5e All W5e All W5e All Weather Teather Teather Teather Teather Tourourourourour
MVTC Al Weer, Stroe, 200 km, 023-5353146

333331 mr1 mr1 mr1 mr1 mrt t/m 30 not t/m 30 not t/m 30 not t/m 30 not t/m 30 novrvrvrvrvr 111117e Deltarit7e Deltarit7e Deltarit7e Deltarit7e Deltarit
Motoer Team Motorini, Kruiningen, 195 km, 0113-320014

1 apr t/m 1 okt1 apr t/m 1 okt1 apr t/m 1 okt1 apr t/m 1 okt1 apr t/m 1 okt NMC SupertoertochtNMC SupertoertochtNMC SupertoertochtNMC SupertoertochtNMC Supertoertocht
Needse MC, Neede, 650/1000 km, 053-5743145

1 apr t/m 1 okt1 apr t/m 1 okt1 apr t/m 1 okt1 apr t/m 1 okt1 apr t/m 1 okt 2e Jubileumtoer2e Jubileumtoer2e Jubileumtoer2e Jubileumtoer2e Jubileumtoer
VAMC de Graafschaprijders, Vorden, -, 0575-555305

- de éérste toertocht op 19 maart is
- dit een opstap tocht is, dus een beginnende tocht
- die om 13.00 uur begint en 135 km is
- er diverse leden hun lidmaatschap hebben beëindigd
- er ook weer nieuwe leden hebben aangemeld
- de penningmeester bezig is om de acceptgiro kaarten te versturen
- deze op tijd betaald moeten worden
- het bestuur, de toercommissie en redactie jullie prachtige motordagen toewensen
- de toerverslagen er dan ook veel leuker uitkomen
- MC Mios ‘93 een mooi clubblad heeft
- er veel nieuwtjes in staan
- wij u groeten en tot de volgende keer

Wist u dat?



Supermarkt

Stuiver
Raadhuisstraat 10  -  Blijham
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www.kuiperblijham.nl

Hoofdweg 15
9697 NA
Blijham

Tel. 0597-561798
Fax. 0597-562638
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Motorsportkalender

DatumDatumDatumDatumDatum GP WegraceGP WegraceGP WegraceGP WegraceGP Wegrace DatumDatumDatumDatumDatum WK SuperbikesWK SuperbikesWK SuperbikesWK SuperbikesWK Superbikes
26 maart Jerez de la Frontera (ES) 25 februari Doha (QA)
8 april Doha (QA) 5 maart Philip Island (AU)
30 april Istanbul (TR) 23 april Valencia (ES)
14 mei Shanghai (CN) 7 mei Monza (IT)
21 mei Le Mans (FR) 28 mei Silverstone (GB)
4 juni Mugello (IT) 25 juni Misano (IT)
18 juni Catalunya (ES) 23 juli Brno (CZ)
24 juni 76e TT Assen (NL) 6 augustus Brands Hatch (GB)
2 juli Donington Park (GB) 31 augustus Assen (NL)
16 juli Sachsenring (DE) 3 september Assen (NL)
23 juli Laguna Seca (US) 10 september Lausitz (DE)
20 augustus Brno (CZ) 1 oktober Imola (IT)
10 september Sepang (MAL) 8 oktober Magny Cours (FR)
17 september Phillip Island (AU) 22 oktober onbekend (ZA)
24 september Motegi (JP)
15 oktober Estoril (PT)
29 oktober Valencia (ES)

DatumDatumDatumDatumDatum PlaatsPlaatsPlaatsPlaatsPlaats NaamNaamNaamNaamNaam
2 april Assen ONK Lenteraces
17 april Assen WK Endurances
16 april Nurburgring ONK Wegraces
7 mei Ducati Clubrace Int wegraces
21 mei Hengelo ONK Hengelo
25 mei Eemshaven Wegraces
28 mei Eemshaven Wegraces
5 juni Oss ONK Oss
18 juni Oschersleben ONK Oschersleben
24 juni Assen TT
6 augustus Assen ONK Speedtrophy
13 augustus Assen Rizla Racing Day
20 augustus Franchorchamps ONK/BK
27 augustus Tolbert Wegraces
31 augustus Assen Wegraces Superbikes
3 september Assen WK Superbikes
24 september Assen ONK ‘Race of the Champions’



loodgietersbedrijf

Bronsema
ELECTRO, CV, GAS, WATER, SANITAIR, ZINK & DAKBEDEKKING

Roelf BronsemaRoelf BronsemaRoelf BronsemaRoelf BronsemaRoelf Bronsema Rhederweg 132
9695 CH Bellingwolde
Telefoon  0597-532877
Mobiel     06-20816306
E-mail      rbronsema@wanadoo.nl

Hoofdweg 35     9698 AA Wedde

Tel.: (0597) 52 22 95
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TT-Circuit  kalender
DatumDatumDatumDatumDatum InformatieInformatieInformatieInformatieInformatie
19 maart AutoMaxx Street Power Edition IV
1 t/m 2 april ONK Vancansoleil Wegrace - Lenteraces
15 t/m 17 april WK Assen 500 km + XTTreme EK Stunts en EK Wegraces
23 april 11e Duits Autosport Festival
30 april Landelijke Motordag
1 mei Landelijke Motordag
6 t/m 7 mei Ducati Club Races
13 t/m 14 mei Dutch Powerpack 2006 Autoraces
20 t/m 21 mei RSG Racing Days - Historische Autoraces
5 juni Viva Italia!
22 t/m 24 juni 76e TT Assen
15 t/m 16 juli Beru Top 10 - Internationale Autoraces
23 juli Porsche Festival
29 t/m 30 juli 26e Truckstar Festiva
5 t/m 6 augustus ONK Vacansoleil Wegrace - Speed Trophy
12 t/m 13 augustus Rizla Racing Day VII
19 t/m 20 augustus Classic Car Festival
1 t/m 3 september WK Superbike
23 t/m 24 september ONK Vacansoleil Wegrace - Race of the Champions
1 oktober 9e Japans Autofestival
21 t/m 22 oktober Dutch Supercar Challenge Finaleraces

Verjaardagskalender

Januar i :Januar i :Januar i :Januar i :Januar i :
Mark Cremers, Geert Jan Glazenborg, Willem Lohof, Baukje Nieboer, Froukje Stevens,
Harrie Stukje, Lida Teuben, Johan v/d Wal, Sieb Wierenga.

Februar i :Februar i :Februar i :Februar i :Februar i :
Henk Arends, Lina Baayens, Jannie v Dijk, Lieke van der Graaff, Dethmer Kielman, Henk
Kloosterman, Klaas Martena, Henk Mennega, Roelof Moed, Pieter de Waard, Tjardie Wes-
ters, Annie v/d Zijl.

Maart :Maart :Maart :Maart :Maart :
René Berkenbosch, Arie Boer, Gert Drenth, Albert Eefsting, Pieter Groenhof, Iepke Kranen-
borg, Kees Meijer, Jan Pater.



EK
E. Komies

Schilders- en afwerkingsbedrijf

Vossenkamp 138 tel.: 0597-422050
9675 KM Winschoten

*  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

LMV

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
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10 maart10 maart10 maart10 maart10 maart AssenAssenAssenAssenAssen
Internationale IJsrace om de Roelof Thijs Bokaal

11 t/m 12 maart11 t/m 12 maart11 t/m 12 maart11 t/m 12 maart11 t/m 12 maart AssenAssenAssenAssenAssen
WK Finale IJsrace

19 maart19 maart19 maart19 maart19 maart MoorwinkelsdammMoorwinkelsdammMoorwinkelsdammMoorwinkelsdammMoorwinkelsdamm
ONK Speedway

2 april2 april2 april2 april2 april VriesVriesVriesVriesVries
Oudgenoeg Coatings Internationaal Grasbaan, Specials Internationaal,
Landenwedstrijd Zijspannen, ONK Shorttrack

111117 april7 april7 april7 april7 april BalkbrugBalkbrugBalkbrugBalkbrugBalkbrug
Internationale Grasbaan Specials, ONK Shorttrack, ONK Zijspannen

7 mei7 mei7 mei7 mei7 mei Bli jhamBlijhamBlijhamBlijhamBlijham
EK Speedway, NK Speedway

20 mei20 mei20 mei20 mei20 mei Stadskanaal (RMC)Stadskanaal (RMC)Stadskanaal (RMC)Stadskanaal (RMC)Stadskanaal (RMC)
ONK Speedway

25 mei25 mei25 mei25 mei25 mei JoureJoureJoureJoureJoure
EK Shorttrack, ONK ARAI Specials Senioren, ONK Zijspannen

222227 mei7 mei7 mei7 mei7 mei GorredijkGorredijkGorredijkGorredijkGorredijk
EK Semifinale Grasbaan Specials, ONK Zijspannen, ONK Shorttrack

5 juni5 juni5 juni5 juni5 juni Stadskanaal (Sportpark Noord)Stadskanaal (Sportpark Noord)Stadskanaal (Sportpark Noord)Stadskanaal (Sportpark Noord)Stadskanaal (Sportpark Noord)
Pinksterraces, Specials Internationaal, ONK Zijspannen, ONK Shorttrack

10 juni10 juni10 juni10 juni10 juni LoppersumLoppersumLoppersumLoppersumLoppersum
UNIVE Grasbaan, ONK ARAI Specials Senioren, ONK Zijspannen, ONK Shorttrack

111117 juni7 juni7 juni7 juni7 juni OpendeOpendeOpendeOpendeOpende
Internationale Grasbaan Specials, ONK Shorttrack

18 juni18 juni18 juni18 juni18 juni LelystadLelystadLelystadLelystadLelystad
ONK Speedway

9 juli9 juli9 juli9 juli9 juli NoordwoldeNoordwoldeNoordwoldeNoordwoldeNoordwolde
EK Semifinale Zijspannen, ONK ARAI Specials, ONK Shorttrack

15 juli15 juli15 juli15 juli15 juli AduardAduardAduardAduardAduard
Internationale Grasbaan Specials, ONK Shorttrack

16 juli16 juli16 juli16 juli16 juli Stadskanaal (RMC)Stadskanaal (RMC)Stadskanaal (RMC)Stadskanaal (RMC)Stadskanaal (RMC)
ONK Speedway

Baansportkalender



Mode en woninginrichting

PERTON
Hoofdweg 169 - Bellingwolde - tel. 0597-531352

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

ISO 9002 en VCA* GECERTIFICEERD BEDRIJF
DNV Certification B.V. Nederland

ERKEND
D O O R

DE RVA

Hamrik BV
Postbus 373
9670 AJ Winschoten
J.A.Koningstraat 21, 9672 AC Winschoten

Siergrindvloeren

Coatings voor garagevloeren

Bel nu voor een gratis
inspectie en offerte
Tel. 0597-422800
Fax 0597-420152
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22 juli22 juli22 juli22 juli22 juli VeenoordVeenoordVeenoordVeenoordVeenoord
Antiekhuis het Monument KNMV ONK Speedway

13 augustus13 augustus13 augustus13 augustus13 augustus LattropLattropLattropLattropLattrop
ONK ARAI Specials Senioren, ONK Zijspannen, ONK Shorttrack

18 augustus18 augustus18 augustus18 augustus18 augustus StaphorstStaphorstStaphorstStaphorstStaphorst
Internationale Grasbaan Specials, ONK Zijspannen, ONK Shorttrack

20 augustus20 augustus20 augustus20 augustus20 augustus EenrumEenrumEenrumEenrumEenrum
Internationale Grasbaan Specials, ONK Zijspannen, ONK Shorttrack

26 augustus26 augustus26 augustus26 augustus26 augustus SiddeburenSiddeburenSiddeburenSiddeburenSiddeburen
48ste KNMV Internationale VIROL Grasbaanraces, Internationale Zijspannen,
ONK ARAI Specials Senioren

222227 augustus7 augustus7 augustus7 augustus7 augustus MoorwinkelsdammMoorwinkelsdammMoorwinkelsdammMoorwinkelsdammMoorwinkelsdamm
ONK Speedway

9 september9 september9 september9 september9 september UithuizenUithuizenUithuizenUithuizenUithuizen
ONK ARAI Specials Senioren, ONK Zijspannen, ONK Shorttrack

10 september10 september10 september10 september10 september Stadskanaal (RMC)Stadskanaal (RMC)Stadskanaal (RMC)Stadskanaal (RMC)Stadskanaal (RMC)
ONK Speedway, Landenwedstrijd

222224 sept4 sept4 sept4 sept4 septemberemberemberemberember RodenRodenRodenRodenRoden
EK Shorttrack FINALE, ONK ARAI Specials Senioren, ONK Zijspannen

30 september30 september30 september30 september30 september VeenoordVeenoordVeenoordVeenoordVeenoord
Internationale Gouden ARAI Helm Speedway

7 oktober7 oktober7 oktober7 oktober7 oktober NoordwoldeNoordwoldeNoordwoldeNoordwoldeNoordwolde
EK 125cc specials final 1

8 oktober8 oktober8 oktober8 oktober8 oktober Bli jhamBlijhamBlijhamBlijhamBlijham
EK 125cc specials final 2, ONK Speedway, ONK Shorttrack

29 december29 december29 december29 december29 december ExlooExlooExlooExlooExloo
6e Internationale Dagblad van het Noorden Indoor Speedway Gala

Te Koop

Kindermotorjas en broek maat: XS/S
(Voor de leeftijd vanaf ong. 10 jaar.)
Kleur : Zwart
Prijs : Jas • 25,-

: Broek •  25,-
Wie : Fam. Roukema
Waar : Winschoten
Telnr. : 0597 - 421609



Autorijschool
Edwin Hillenga

VEILIG DE WEG OP

Burg. Schönfeldsingel 36
9671 CJ

Winschoten

tel. 0597-412670
of   06-22493034

H. Feringa Autotechniek

Flessingsterrein 8
9665 BZ  Oude Pekela

Tel.: 0597-675346
06-22549045

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

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

 Kwaliteit voor scherpe prijzen
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Ledenvergadering
door Geertje Roukema

Aanwezig bestuur:Aanwezig bestuur:Aanwezig bestuur:Aanwezig bestuur:Aanwezig bestuur:
Henk Loois, Christien Spa, Sipke Roukema, Bé Nieboer, Geertje
Roukema, Pieter de Waard (penningmeester ad interim).

Aanwezig leden:Aanwezig leden:Aanwezig leden:Aanwezig leden:Aanwezig leden:
René Hoezen, Gebina Westerling, Baukje Nieboer, Sigred Rosema,
Hilvert Smits, Roelf Hummel, Willy Swarts, Yvonne Fleurke, Harm
Kruize, Jan Wierenga, Annie v.d.Zijl, Flip v.d.Zijl, Ronnie v.d.Zijl, Jaap
Duit, Marga Duit, Anton Kuiper, Luppo Teuben, Tinus Scholtens, Theo
Prenger, Wim Molanus, René Heemstra, Geert Veenstra, Koos Spa,
Alex Oldenburger, Hanno Engelkes, Binie Engelkes, Egbert Kruize,
Berend Koopman, Reint Lohof, Wuppie Lohof, Willem Lohof.

Afwezig m.k.g.:Afwezig m.k.g.:Afwezig m.k.g.:Afwezig m.k.g.:Afwezig m.k.g.:
Gea Hoogakker, Thea Loois, Erik Modderman, Jan Mulder en Flip
Kolthof.

Agenda
1.   Opening
2.   Vaststellen agenda
3.   Notulen ledenvergadering 2004
4.   Jaarverslag secretaris 2004-2005
4a. Wijziging huishoudelijk reglement
5.   Financieel verslag penningmeester
6.   Verslag kascommissie
7.   Benoeming kascommissie
      Pauze
8.   Bestuursverkiezing
9.   Mededelingen (toerkalender, wijziging toercommissie)
10. Rondvraag
11. Sluiting

De voorzitter vraagt één minuut stilte, ter nagedachtenis aan Nomko
Nomden.

1. Opening.1. Opening.1. Opening.1. Opening.1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte wel-
kom.



DE GRAANKORREL
voor dier en tuin

Maandag 09.00 - 18.00
Dinsdag 09.00 - 18.00
woensdag   (gesloten)
Donderdag 09.00 - 18.00
Vrijdag 09.00 - 18.00
Zaterdag 09.00 - 12.00

Mocht u buiten de openingstijden willen
komen dan graag na telefonisch overleg.

Fam. J.B. de BoerFam. J.B. de BoerFam. J.B. de BoerFam. J.B. de BoerFam. J.B. de Boer tttttel:el:el:el:el:     0590590590590597 - 67 - 67 - 67 - 67 - 61212121212444441111199999
H. Westerstraat 67H. Westerstraat 67H. Westerstraat 67H. Westerstraat 67H. Westerstraat 67 fffffax: 059ax: 059ax: 059ax: 059ax: 0597 - 6757 - 6757 - 6757 - 6757 - 675777774646464646
9665 AN Oude Pekela9665 AN Oude Pekela9665 AN Oude Pekela9665 AN Oude Pekela9665 AN Oude Pekela www.graankorrel.nlwww.graankorrel.nlwww.graankorrel.nlwww.graankorrel.nlwww.graankorrel.nl

Uitgebreid assortiment kleding, helmen en accessoires.
Moderne werkplaats voor onderhoud en reparatie.

Verkoop van nieuwe en gebruikte motorfietsen.
Exclusief Benelli dealer.

Moto Noord
Bornholmstraat 8 B
9723 AX Groningen
Tel.  050 - 5273687
Fax. 050 - 5274814
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2. Vaststellen agenda.2. Vaststellen agenda.2. Vaststellen agenda.2. Vaststellen agenda.2. Vaststellen agenda.
Het punt ‘wijziging huishoudelijk reglement’ wordt toegevoegd.

3. Notulen ledenvergadering 2004.3. Notulen ledenvergadering 2004.3. Notulen ledenvergadering 2004.3. Notulen ledenvergadering 2004.3. Notulen ledenvergadering 2004.
De notulen worden onveranderd goedgekeurd en de voorzitter be-
dankt de notulist.

4. Jaarverslag secretaris 2004-2005.4. Jaarverslag secretaris 2004-2005.4. Jaarverslag secretaris 2004-2005.4. Jaarverslag secretaris 2004-2005.4. Jaarverslag secretaris 2004-2005.
In het afgelopen jaar hebben we weer meerdere toertochten georga-
niseerd, te weten twee open toertochten, vijf ledentochten en een
kampeerweekend. Ook is er aan diverse evenementen meegewerkt,
door meerdere verkeersregelaars van de club.

Nieuwjaarsbijeenkomst, 15 januari 2005.
In de Hendy Bar, voor sponsoren en leden. Er waren dertig personen
aanwezig. Er werd een speurtocht gelopen door Blijham, uitgezet
door Fam.v/d.Wal. Na afloop was er snert met roggebrood en soep
met stokbrood. Er waren drie prijzen te winnen. De eerste prijs was
voor Christien Spa, een boodschappenmand (aangeboden door
C1000, Fam.Stuiver). De tweede prijs ging naar Jacob Toutenhoofd
(een rollade). De derde prijs ging naar Henk Loois (een bakje
karbonades) en de poedelprijs ging naar Jaap Duit (een metworst).
Fam.v.d.Wal kreeg Euro 50,00 en een leverworst. Het was een gezel-
lig samenzijn, tot in de kleine uurtjes.

Middagledentoertocht, 20 maart 2005.
Dit jaar voor het eerst, de eerste tocht in maart i.p.v. in apil. Het leek
een succes. Deelname door ruim dertig personen. Daarom is beslo-
ten, in het vervolg het seizoen te openen met een middagtocht in
maart.

Feestavond op 26 maart 2005, bij de schuttersvereniging.
Dit ging vanwege te weinig opgave niet door.

Open toertocht, 24 april 2005.
De eerste open toertocht van dit jaar, hoofdzakelijk door de provincie
Groningen. Uitstekend weer. Deelname door 103 personen. Als her-
innering werd een knipportemonee gegeven. Tevens was er een be-
ker voor de verstwegkomende deelnemer.Tijdens deze tocht zijn er
twee nieuwe leden aangemeld.



Als mijn motorfiets het begeeft, is het
mijn Opel Vivaro die mij voortbeweegt.
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Kappa Attica-skeelertoer, 21 mei 2005.
Tien leden van onze club begeleidden, als verkeersregelaar, de
skeelers.

Monstertocht, 22 mei 2005.
Een tocht uit het archief, met een lengte van 370 km. richting het
Teutoburgerwald, opnieuw op de kalender gezet. Mede door het fraaie
weer, een zeer geslaagde tocht.

Avondtoertocht met barbecue, 4 juni 2005.
De tocht ging door Groningen en Drenthe. Vanaf 22 uur was de barbe-
cue, in een grote legertent achter de Hendy Bar. Het geheel was uit-
stekend verzorgd door Bert en Marja.

Kampeerweekend, 8,9 en 10 juli 2005.
Door de vele regen in de middag voor vertrek, werd er wat het weer
betreft voor een herhaling van het vorige jaar gevreesd, maar om
kwart voor zes klaarde het op en om ongeveer kwart over zes ver-
trokken er drie en dertig personen richting camping “de Wigwam” te
Oudemirdum. Dichtbij Oudemirdum begon het weer te regenen, waar-
door we na aankomst eerst maar in de kantine, onder het genot van
een kop koffie, beter weer hebben afgewacht zodat ieder z’n tent
kon opzetten en inrichten. Zaterdag 9 juli was het prachtig weer en
hebben we de Friesemerenroute gereden. ’s Avonds liet de barbecue
zich weer goed smaken. Zondag 10 juli liet de zon zich tijdens het
inpakken en de terugreis goed zien. Onderweg gegeten bij restaurant
“In de Klaver” te Niebert.

Tweede open toertocht, 24 augustus 2005.
Prima weer. Een tocht door Noord-Duitsland. De deelname, door
zevenenzestig personen, viel tegen doordat de Week der Besten te
Vlagtwedde ook een toertocht had georganiseerd op deze dag. Als
herinnering was er een Groninger koek. Ook nu was er een beker voor
de verstwegkomende deelnemer en werd uitgereikt aan Koos Kraak-
man uit Bobeldijk.

Skeelertocht “Zweimal über die Ems”, op 3 en 4 september 2005.
Tijdens deze tocht begeleidden tien leden van onze club de skeelers.
Zaterdag 3 september ging men van Oude Pekela naar Leer (D.) ´s
Avonds, in Leer,  werd een barbecue aangeboden aan deelnemers en
medewerkers. Zondag 4 september werd er terug geskeelerd van
Leer naar Oude Pekela.
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De dertigste RUN van Winschoten, 10 september 2005.
Twintig leden van onze club werkten mee, op hun motoren, in ver-
schillende functies. Als herinnering, kreeg iedere medewerker een
handdoek. De verzorging van de catering was goed en ook het weer
werkte goed mee. Na jaren nog steeds een leuke activiteit om in
clubverband aan mee te werken.

Begeleiding schuttersfeest te Wedde.
Drie verkeersregelaars van onze club waren actief om het gebeuren
op de weg goed te laten verlopen.

Puzzelledentocht, 18 september 2005.
Een tocht door Drenthe, waaraan ruim dertig personen deelnamen.
Menigeen had weer moeite met de pittige opdrachten van dhr. v/
d.Wal. Als prijzen werden bekers en koeken in ontvangst genomen.

Laatste ledentocht, 9 oktober 2005.
Zesenvijftig personen reden mee. Een leuke tocht door Drenthe en
Duitsland, met mooi weer.

Ledenvergadering
Heden 28 november 2005.

December 2005.
In deze maand zullen de bestuursleden zich bezig houden met het
verzorgen van de kerst- en nieuwjaarswensen en de advertentie-
verkoop t.b.v. het clubblad.

Helaas moesten we, door overlijden, afscheid nemen van een club-
lid. Verder kan het bestuur en de toercommissie terugkijken op een
goed motorseizoen.

4a. Wijziging huishoudelijk reglement.4a. Wijziging huishoudelijk reglement.4a. Wijziging huishoudelijk reglement.4a. Wijziging huishoudelijk reglement.4a. Wijziging huishoudelijk reglement.
De bezemwagen is geschrapt uit het huishoudelijk reglement.

5. Financieel v5. Financieel v5. Financieel v5. Financieel v5. Financieel verererererslag door de penningmeestslag door de penningmeestslag door de penningmeestslag door de penningmeestslag door de penningmeestererererer.....
Koos Spa heeft om persoonlijke redenen, de functie van penning-
meester in de loop van dit jaar neergelegd. Sinds die tijd heeft Pieter
de Waard, als ad interim, het penningmeesterschap op zich geno-
men. Pieter heeft een aantal overzichten ter inzage gelegd en licht
het financieel verslag toe.



Morigerweg 22 - 9697 SN  Blijham
Telefoon 0597 - 561433

Voor al uw:

♦♦♦♦♦ NIEUWBOUW - VERBOUW

♦♦♦♦♦ ONDERHOUD - RENOVATIE

♦♦♦♦♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
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Er wordt gevraagd naar de zin van de hoogte van het banksaldo.
Pieter legt uit dat het goed is iets achter de hand te hebben, om b.v.
een volgend lustrum te kunnen vieren. Verder geen op- of aanmerkin-
gen van de leden. De voorzitter bedankt de penningmeesters.

6. Verslag kascommissie.6. Verslag kascommissie.6. Verslag kascommissie.6. Verslag kascommissie.6. Verslag kascommissie.
De kascommissie, bestaande uit Thea Loois en Wim Molanus, heeft
na controle vastgesteld dat de boekhouding op juiste wijze is ge-
voerd en heeft geen belemmering gevonden om de beide penning-
meesters te decharcheren voor hun werk.

77777. Benoeming k. Benoeming k. Benoeming k. Benoeming k. Benoeming kascommissie.ascommissie.ascommissie.ascommissie.ascommissie.
Aftredend kascommissielid Thea Loois. Nieuw kascommissielid is
Roelf Hummel. Thea wordt bedankt en Roelf wordt succes gewenst.

8. V8. V8. V8. V8. Verererererkiezing bestuurkiezing bestuurkiezing bestuurkiezing bestuurkiezing bestuur.....
Koos Spa is aftredend en krijgt een Oude Wijvenkoek en een Gronin-
ger koek als dank voor z’n inzet. Pieter de Waard wordt, als opvolger
van Koos, voorgesteld door het bestuur en neemt als penningmees-
ter zitting in het bestuur. Henk Loois is aftredend en herkiesbaar en
blijft voorzitter.

9. Mededelingen.9. Mededelingen.9. Mededelingen.9. Mededelingen.9. Mededelingen.

Toerkalender 2006:
19 maart : 13.00 uur eerste ledentocht, door Drenthe
23 april : 09.00 uur eerste open toertocht, door Drenthe
21 mei : 09.00 uur monsterledentocht, door Duitsland
3 juni : 18.00 uur avondtocht, door Groningen.

: 22.00 uur aansluitend BBQ
7 t/m 9 juli : kampeerweekend
20 augustus : 09.00 uur tweede open toertocht
17 september : 10.00 uur puzzeltocht, door Groningen
15 oktober : 10.00 uur laatste ledentocht, door Drenthe/Duitsland

Wijziging toercommissie.
Bé Nieboer heeft bedankt als toercommissielid. Hij ontvangt twee
koeken als dank voor z’n inzet. René Hoezen heeft zich beschikbaar
gesteld als toercommissielid en wordt welkom geheten binnen de
toercommissie.



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

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

 Papierbaan 8 * Winschoten * tel. 0597 - 425246
 Zuiderveen 50 * Winschoten * tel. 0597 - 425246

Daarna kunt u

gebruik maken

van onze

buitenterminal

- Verkoop van lotto en telefoonkaarten
- Tanken op rekening via Tamoil pas (bedrijven)

- Doe-het-zelf wasinstallatie
- Uitgebreide shop
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Jaap Duit geeft aan dat het kamperen op camping “De Wigwam” te
Oudemirdum sinds een aantal jaren een succes is en informeert of er
onder de leden bezwaren zijn om volgend jaar en eventueel een
aantal daarop volgende jaren weer naar deze camping te gaan. De
aanwezige leden kunnen zich, mits voor niet al te lange tijd, hierin
vinden.

10. Rondvraag.10. Rondvraag.10. Rondvraag.10. Rondvraag.10. Rondvraag.
Hilvert Smits geeft, namens Flip Kolthof, aan dat het wenselijk is dat
iedere rijder tijdens de toertochten een routebeschrijving op de mo-
tor heeft en dus meeleest. Het komt nu regelmatig voor dat men de
weg kwijt raakt en dit geeft vervelende situaties onderweg, volgens
Flip.

Annie v.d.Zijl geeft aan, tijdens de laatste tocht de koffie met gebak
op kosten van de club gemist te hebben en vraagt naar de reden. De
voorzitter legt uit dat deze traktatie behoorlijk in de contanten loopt.

Reint Lohof merkt op dat de toertocht van 8 oktober, samenvalt met
het laatste baansportevenement en vraagt of deze tocht verschoven
kan worden. De toercommissie verschuift de tocht naar 15 oktober.

Ook wordt opgemerkt dat de puzzeltocht samenvalt met de toer-
tocht in de Week der Besten. De puzzeltocht wordt niet verschoven.

11. Sluiting.11. Sluiting.11. Sluiting.11. Sluiting.11. Sluiting.
De voorzitter bedankt Bert en Marja voor de goede verzorging en
geeft een Groninger koek als blijk van waardering. Hij bedankt tevens
de aanwezigen voor de aandacht en inbreng en sluit de vergadering.

Sikru’s NaaischoolSikru’s NaaischoolSikru’s NaaischoolSikru’s NaaischoolSikru’s Naaischool
NaaicursusNaaicursusNaaicursusNaaicursusNaaicursus

In kleine gezellige groepenIn kleine gezellige groepenIn kleine gezellige groepenIn kleine gezellige groepenIn kleine gezellige groepen
Leer naaien onder leiding van een gediplomeerde
coupeuse-leidster. Voor uzelf of voor uw kinderen.

Inlichtingen en opgave bij:Inlichtingen en opgave bij:Inlichtingen en opgave bij:Inlichtingen en opgave bij:Inlichtingen en opgave bij:
S. Kruize, Hoofdweg 217, 9697 NH Blijham,

 Tel. 0597 - 56 20 39
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Mag ik mij even voorstellen
door Pieter de Waard

Alles draait om geld…Alles draait om geld…Alles draait om geld…Alles draait om geld…Alles draait om geld…

Zoals jullie (kunnen) weten heeft Koos Spa begin 2005 aan het
bestuur laten weten met zijn werkzaamheden als penningmeester
van MC Mios ’93 te willen stoppen. Na meer dan 10 jaar (!) dit werk
te hebben gedaan vond Koos het welletjes. Daar is natuurlijk niets
mis mee, tenslotte is tien jaar vrijwilligerswerk voor onze club niet
niks en een ander mag dat werk wel eens een keer overnemen. Wel
had het bestuur op dat moment een acuut probleem. Wie kan en wil
er op de centen passen… Zonder een gezonde financiële huishou-
ding vaart immers geen enkele club wel.

Begin juni heeft het bestuur mij gevraagd of ik er wat voor voelde
om de taak van Koos over te nemen. Daar heb ik wel even over
nagedacht. Tenslotte steek je weer vrije tijd in zo’n klus. Zorgen dat
de acceptgirokaarten worden gemaakt en de contributie ook wordt
betaald, de diverse nota’s tijdig betalen en de kosten van de tour-
tochten, de advertentieopbrengsten incasseren, de boekhouding
bijhouden en natuurlijk steeds in oktober de jaarrekening opma-
ken. En dan ook nog de onvermijdelijke bestuursvergaderingen…
Afijn, ik heb het bestuur toegezegd de functie wel een aantal jaren
te willen vervullen. Conform het huishoudelijk reglement ben ik eerst
ad interim aangetreden en uiteindelijk zijn jullie in de algemene
ledenvergadering accoord gegaan met mijn benoeming in het be-
stuur.

Tijd dus om mij zelf voor te stellen, want ik denk dat ik redelijk
onbekend ben bij de meesten van jullie.

Ik woon al jaren in Winschoten, ben getrouwd met Greetje Scholtens,
en we hebben samen drie kinderen: zoon Rian van 19, dochter
Marjolein van 15 en zoon Bas van 12. Sinds juni 2001 wonen we
op het adres Mr. A.E.J. Moddermanstraat 1.



MotoPort Stadskanaal,Oosterkade 29, 9503 HP Stadskanaal,
Tel.: 0599 - 612233,Fax: 0599 - 620448

Trefpunt voor alle motorrijders

De meest
veelzijdige motorzaak

van het Noorden !!!

De meest
veelzijdige motorzaak

van het Noorden !!!

KIJK VOOR ONZE 

OCCASIONS OP 

WWW.MOTOPORTSTADSKANAAL.NL

MOTOPORT
STADSKANAALMOTOPORT
STADSKANAAL

2897-MP Adv.A5 staand def (A)  19-12-2005  11:08  Pagina 1
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Veel Winschoters zegt het adres niet zoveel, maar als ik dan zeg dat
het huis de voormalige praktijk is van dokter Roelfsema, weten de
meesten om welk adres het gaat. Dat huis is een verhaal apart,
meestal zeg ik maar dat we een “project” gekocht hebben. We zul-
len nog een aantal jaren bezig zijn om e.e.a. te maken zoals we dat
graag hebben willen. Ook daar zal ik nog veel vrije tijd in moeten
steken.

Motorrijden doe ik nog maar heel kort, op 3 juni 2002 heb ik het
rijbewijs A gehaald. De motorfiets had ik al besteld en heb ik natuur-
lijk gelijk opgehaald. Sinds het seizoen 2004 zijn mijn vrouw en ik
lid van MC Mios ’93.

Ik heb een vaste baan bij het grootste incassobureau van Neder-
land (omzet + 150 mjrd euro), ik werk op de vestiging in de stad
Groningen. Ik vind het zelf leuk en afwisselend werk. Met de details
zal ik jullie nu niet vermoeien.

Naast gezin, baan en huis doe ik nog wat vrijwilligerswerk.
En nu dus ook voor MC Mios ’93...

En nu de klus oppakken. De inschrijving bij de Kamer voor Koophan-
del wijzigen, de bankrekeningen laten verhuizen, de administratie
overnemen, de kas tellen, etcetera.
En voorzichtig na gaan denken over het beleid voor de komende
jaren, samen met de andere binnen bestuursleden nieuwe ideeën
gaan ontwikkelen.
Daar heb ik zelf, persoonlijk, ook al wat denkbeelden over. Door
goed naar de kosten te kijken wil ik proberen om de komende jaren
de contributie beperkt te houden; daarnaast moet de vereniging
een goede financiële basis houden maar ook niet meer dan dat.
Verder ben ik van plan om de administratiekosten en de bankkosten
zoveel mogelijk te gaan beperken. Maar ook wil ik voor mij zelf de
hoeveelheid vrije tijd die ik er in moet steken binnen de perken
houden. Tenslotte ben ik er ook voor het motorrijden. Daarom heb
ik binnen het bestuur een voorstel ingebracht. T.z.t. zal over één en
ander nog bericht volgen.

Ik hoop jullie regelmatig tegen te komen bij de activiteiten van de
club!



* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* ONDERHOUDSWERKEN

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

De Helling 40, 9665 JX Oude Pekela, Telefoon: 0597-676500

Kado & Woondecoraties
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Smoelenboek
van Trijnko Begeman

Wat is je naam: Trijnko Begeman
Waar woon je: Blijham
Hoe lang ben je al lid van MC Mios ‘93: Sinds vorig jaar (2005)
Wat voor motor heb je: Yamaha Diversion 600
Hoeveel kilometers rij je per jaar: Ongeveer 11.000 Km per jaar
Waarom heb je voor deze motor gekozen: Ziet er goed uit
Wat is het mooiste aan je motor: Lekker vrij rijden
Mijn motor is/betekend: Een hele mooie hobby

L I C H T C E N T R U M
K O O S  D E  R U I T E R
S F E E R -  E N  P R O J E K T L I C H T

L i c h t a d v i s e u r :  K o o s  d e  R u i t e r

P a p i e r b a a n  1 a  -  9 6 7 2  B G  W i n s c h o t e n
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
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Een andere kijk op wonen
Projectmatig en Particulier

Elke zaterdag op de markt in Winschoten
0597-676869

WinkelsWoonDesign

AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
Transportbaan 20
9672 BK  Winschoten
Tel: 0597-432552
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Ook dit jaar was er weer een traditioneleOok dit jaar was er weer een traditioneleOok dit jaar was er weer een traditioneleOok dit jaar was er weer een traditioneleOok dit jaar was er weer een traditionele
nieuwjaarsborrel van de motorclubnieuwjaarsborrel van de motorclubnieuwjaarsborrel van de motorclubnieuwjaarsborrel van de motorclubnieuwjaarsborrel van de motorclub

in de Hendy Bar in Blijham.in de Hendy Bar in Blijham.in de Hendy Bar in Blijham.in de Hendy Bar in Blijham.in de Hendy Bar in Blijham.

De opkomst was helaas niet zo hoog als de vorig jaren, want het
aantal dat zich meldde die avond was maar 22 personen. Volgens
mij waren er veel mensen die bang waren voor een beetje
miezerregen en/of koude handen of voeten. Volgend jaar is het de
bedoeling dat het weer minstens zo stampvol zit als bij een gemid-
delde schaatswedstrijd in Heerenveen….of voetbalwedstrijd van het
o zo geliefde plaatselijke elftal.(Gelieve door te halen wat van toe-
passing is).

X X XX X XX X XX X XX X X
Zoals het hoort werden er veel handen geschud en smokjes uitge-
wisseld alvorens we aan de koffie met cake begonnen.

Na het welkomstwoord van onze voorzitter werd het woord overge-
nomen door dhr. v/d Wal. Gelukkig had hij tussen zijn eigen groot
onderhoud nog tijd gevonden om volgens hem een korte, leuke
speurtocht uit te zetten. En als v/d Wal zegt “leuke” dan bedoelt hij
veel instinkers en andere pittige opdrachten. Maar…. daar waren
we voor gekomen dus tegen 20:45 uur toog de eerste groep de
frisse avondlucht tegemoet.

“Big City” Blijham“Big City” Blijham“Big City” Blijham“Big City” Blijham“Big City” Blijham
Nou hadden wij geen van allen problemen met lezen maar op een
gegeven moment ben je dan toch de weg kwijt in “Big City” Blijham,
althans dat weet je op dat moment nog niet. Maar bij het tellen van
de punten heb je door dat je toch weer hier en daar vreselijk in de
fout bent gegaan: dus veel letters gemist en/of foute letters geno-
teerd.

Nieuwjaarsborrel
door René Heosen



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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Tijdens de tocht moesten o.a. woordraadsels en gezegden worden
opgelost/aangevuld en om even een idee te geven wat dhr. v/d Wal
met “leuke” bedoelt hier even een paar voorbeelden:

Haring in het land dokter aan de kant
Vele noten harde winters
IJver zonder verstand is schade voor de hand

Waarbij het onderstreepte gedeelte op de kaartjes stond en de rest
door ons aangevuld moest worden.

Waar heeft een mens wel genoeg aan en een haan niet?:
EEN HALVE KIP

Verder waren en anagrammen en tekeningen waaruit het een en
ander uit gehaald moest worden, maar soms zie je het gewoon niet
tot je de oplossing hoort later op de avond.

Waar zijn die bordjes toch?Waar zijn die bordjes toch?Waar zijn die bordjes toch?Waar zijn die bordjes toch?Waar zijn die bordjes toch?
Bij terugkomst in de Hendy Bar werd al snel duidelijk dat één van de
groepen onderweg stevig met de bordjes had gespeeld zodat een
geheel eerlijke uitslag eigenlijk niet meer mogelijk is, maar toch nog
even voor de volledigheid:

De totale looptijd was 100 minuten en het maximaal te behalen
punten was 660. Het woord wat gemaakt kon worden als je alle
goede letters in de vakjes had was: NAVIGATIE SET.

Persoonlijke dieptepunten!Persoonlijke dieptepunten!Persoonlijke dieptepunten!Persoonlijke dieptepunten!Persoonlijke dieptepunten!
De poedelprijs werd overhandigd aan Harry waarna we verder gin-
gen met het verder voorlezen van het aantal behaalde punten van
ons allemaal. Hierbij lees ik alleen even de top 3 voor omdat dat in
onze prestatie gerichte maatschappij nu eenmaal belangrijk is; en
verder hoeft niemand nog herinnert te worden aan zijn/haar per-
soonlijke dieptepunt van de avond.

Op nummer 3 : Jan Wierenga met 518 punten
Op nummer 2 : Boukje Nieboer met 521 punten
Op nummer 1 : Bé Nieboer met 523 punten

De prijs werd beschikbaar gesteld door de plaatselijke C1000.



Autobedrijf Jan Bruining v.o.f.
Reparatie / APK / SchadesReparatie / APK / SchadesReparatie / APK / SchadesReparatie / APK / SchadesReparatie / APK / Schades
Onderhoud / BandenOnderhoud / BandenOnderhoud / BandenOnderhoud / BandenOnderhoud / Banden
Nieuwe en gebruikte auto’sNieuwe en gebruikte auto’sNieuwe en gebruikte auto’sNieuwe en gebruikte auto’sNieuwe en gebruikte auto’s
Ruitservice / RuitschadeRuitservice / RuitschadeRuitservice / RuitschadeRuitservice / RuitschadeRuitservice / Ruitschade
Plaatwerk / AutobemiddelingPlaatwerk / AutobemiddelingPlaatwerk / AutobemiddelingPlaatwerk / AutobemiddelingPlaatwerk / Autobemiddeling

Leidijksweg 3, 9695 CP Bellingwolde
Telefoon: 0597 - 532424

Nieuw:Nieuw:Nieuw:Nieuw:Nieuw:
Airco reparatieAirco reparatieAirco reparatieAirco reparatieAirco reparatie
Auto diagnose centrumAuto diagnose centrumAuto diagnose centrumAuto diagnose centrumAuto diagnose centrum
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Het was wel duidelijk dat het bij de familie Nieboer nog een drukke
zondag zou worden om alle prijzen lekker op te smikkelen.

Lekkere leverworst!Lekkere leverworst!Lekkere leverworst!Lekkere leverworst!Lekkere leverworst!
Na het overhandigen van een lekkere leverworst, aangeboden door
slagerij Wichers, en een enveloppe met inhoud aan de familie v/d
Wal werden er eindelijk 2 grote potten overheerlijke soep op tafel
gezet.

Waar ik persoonlijk de hele week al naar toe had geleefd stond
eindelijk te gebeuren: bruine bonensoep eten en roggebrood met
spek…en gevulde groentesoep…..heerlijk…..

Hilvert Smits dacht dat bruine bonensoep met een beetje sigaren as
misschien nog lekkerder was maar gelukkig viel er niets in zijn soep-
kom. Geertje Roukema had direct al even de soep gekeurd en ge-
constateerd dat er rijkelijk vlees en worst aanwezig was.

De avond werd afgesloten na nog even gezellig iets samen te heb-
ben gedronken en nu laat het voorjaar maar weer komen.

30 cm sneeuw30 cm sneeuw30 cm sneeuw30 cm sneeuw30 cm sneeuw
Maar zoals het vorige jaar ook ging zullen we nu wel eerst met een
11-stedentocht of 30 cm sneeuw geconfronteerd worden. Ik hoop
dat het anders uitpakt maar aangezien ik dit stukje schrijf op 22
januari 2006 kan de winter nog veel voor ons in petto hebben.

Al met al weer een geslaagde nieuwjaarsborrel en hup het nieuwe
jaar in.

Wat : Honda Nighthawk 450 cc
Van wanneer : Bouwjaar 1984
Kleur : Donkerblauw
Staat : ZGOH
Bij wie : Bé Nieboer
Waar : Oude Pekela
Telnr. : 0597-614904

Te Koop
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Boetes, wat kost het?Boetes, wat kost het?Boetes, wat kost het?Boetes, wat kost het?Boetes, wat kost het?

Per 1 januari 2006 worden veel boetebedragen verhoogd. Veel
mensen hebben er geen idee van hoe hoog de boetes voor
verkeersovertredingen zijn of kunnen oplopen. Onderstaande lijst is
een uittreksel van de tarievenlijst 2006 van het Ministerie van
Justitie.

Snelheidsovertredingen auto’s binnen de bebouwde kom en daar-
buiten op 80 kilometer wegen en autowegen. (Op autosnelwegen en
bij werk in uitvoering gelden afwijkende tarieven.)

Overschrijding met 4 kilometer per uur :  16,-
“ 5 “ “ :  20,-
“ 6 “ “ :  23,-
“ 7 “ “ :  27,-
“ 8 “ “ :  30,-
“ 9 “ “ :  34,-
“ 10 “ “ :  39,-
“ 15 “ “ :  63,-
“ 25 “ “ :  121,-
“ 30 “ “ :  170,-

Bij overschrijdingen met meer dan 30 kilometer per uur wordt de
boete vastgesteld door het OM. Daarbij gelden de volgende norm-
bedragen:

Overschrijding van 31 tot 35 kilometer per uur :  200,-
“ 35 tot 40 “ “ :  250,-
“ 40 tot 45 “ “ :  300,-
“ 45 tot 50 “ “ :  360,-
“ 50 tot 55 “ “ :  430,-
“ 55 tot 60 “ “ :  500,-
“ 60 tot 65 “ “ :  580,-
“ 65 tot 70 “ “ :  660,-

Overschrijding met meer 70 kilometer per uur betekent een dagvaar-
ding en verantwoording bij de rechtbank.

De nieuwe boetes - 2006
door het Openbaar Ministerie



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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Verkeersgedrag:Verkeersgedrag:Verkeersgedrag:Verkeersgedrag:Verkeersgedrag:
Negeren inhaalverbod :  130,-
Overschrijding doorgetrokken streep :  130,-
Niet voldoende rechts houden :  130,-
Niet voldoende afstand houden

Kleven bij 80 kmph :  150,-
Kleven bij 100 kmph :  170,-
Kleven bij 120 kmph :  260,-

Door rood rijden :  130,-
Inhalen vlak voor of op zebrapad :  200,-
Rechts inhalen :  130,-
Geen voorrang verlenen bestuurders van rechts :  130,-
Parkeren op invalidenparkeerplaats :  130,-
Over de vluchtstrook rijden :  200,-
Geen gebruik maken van autogordels :  75,-
Handheld bellen :  130,-

Overtredingen automobilisten:Overtredingen automobilisten:Overtredingen automobilisten:Overtredingen automobilisten:Overtredingen automobilisten:
Geen autopapieren en kenteken kunnen tonen :  50,-
Geen geldig APK keuringsbewijs :  75,-
Rijbewijs niet kunnen tonen :  50,-

Overtredingen bromfietsers:Overtredingen bromfietsers:Overtredingen bromfietsers:Overtredingen bromfietsers:Overtredingen bromfietsers:
Bestuurder jonger dan 16 jaar :  130,-
Bromfietscertificaat niet kunnen tonen :  50,-
Geen helm dragen :  50,-
Door rood rijden :  90,-
Tijdens rijden mobieltje vasthouden :  90,-

Overtredingen fietsers:Overtredingen fietsers:Overtredingen fietsers:Overtredingen fietsers:Overtredingen fietsers:
Geen voor en achterlicht als dat wel moet :  20,-
Rijden door rood :  35,-
Fietsen in voetgangersgebied :  25,-

Kijk voor nog meer boetes in de boete database van de Openbaar
Ministerie (www.om.nl/boetebase).
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Bij voldoende belangstelling willen we een motor-Bij voldoende belangstelling willen we een motor-Bij voldoende belangstelling willen we een motor-Bij voldoende belangstelling willen we een motor-Bij voldoende belangstelling willen we een motor-
rijvaardigheidstraining gaan organiseren bij hetrijvaardigheidstraining gaan organiseren bij hetrijvaardigheidstraining gaan organiseren bij hetrijvaardigheidstraining gaan organiseren bij hetrijvaardigheidstraining gaan organiseren bij het

Indoor TIndoor TIndoor TIndoor TIndoor Twwwwweeeeeeeeeewieler Twieler Twieler Twieler Twieler Tranings Centre (Tranings Centre (Tranings Centre (Tranings Centre (Tranings Centre (T.T.T.T.T.T.C.).C.).C.).C.).C.)
te Nieuw Buinen.te Nieuw Buinen.te Nieuw Buinen.te Nieuw Buinen.te Nieuw Buinen.

De training vindt plaats in een verwarmde, goed geventileerde ruimte,
onder deskundige leiding van gecertificeerde instructeurs. De oefe-
ningen splitsen zich toe op motorbeheersing in alledaagse situa-
ties. Er zijn motoren beschikbaar, maar je kunt ook op jouw eigen
motor trainen.

Onderdelen van de training zijn:
Pilonnenparcours
Evenwichtsoefeningen
Behendigheidsproeven
Remproeven

De kosten bedragen:
Avondtraining van 19:00 tot 22:00 uur
voor Euro 45,00 pp, incl. koffie en koek (min. 6 pers.)
Dagarrangement van  9:00 tot 16:00 uur
voor Euro 55,00 pp, incl. koffie en lunch (max. 9 pers.)

Belangstelling:
Even bellen of e-mailen met Sipke en Geertje Roukema.
Tel. 0597 - 421609 of sgy.roukema@12move.nl

Motorrijvaardigheidstraining
bij T.T.C.

De adverteerders denken aan ons...

Denkt u aan onze adverteerders!
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Wilt u, (vrienden of kennissen met een motor zijnWilt u, (vrienden of kennissen met een motor zijnWilt u, (vrienden of kennissen met een motor zijnWilt u, (vrienden of kennissen met een motor zijnWilt u, (vrienden of kennissen met een motor zijn
ook welkom) lid worden van een motorclub? Aarzelook welkom) lid worden van een motorclub? Aarzelook welkom) lid worden van een motorclub? Aarzelook welkom) lid worden van een motorclub? Aarzelook welkom) lid worden van een motorclub? Aarzel
dan niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.dan niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.dan niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.dan niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.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 maart 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 duo-
passagier. Heeft u belangstelling, dan kunt u onderstaande strookje inleve-
ren of opsturen naar:  (kijk ook op www.mcmios93.nl)

Leden die hun idmaatschap willen beëindigen dienen dit voor 1 januari
schriftelijk bij de secretaris kenbaar te maken.

Christien Spa Bé Nieboer
Oosterstraat 43 Lubbermanswijk 40
9697 PE Blijham 9665 NG Oude-Pekela
tel.: 0597 - 561212 tel.: 0597 - 614904

e-mail: mcmios93@planet.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?





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

Kijk op www.motorhuisbakker.nl voor
200 occassions en onze kledingshop online.

Noordveenkanaal z.z. 12, Nieuw Weerdinge, telefoon 0591 - 52 12 79
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