Langzaam is het herfst geworden. De bomen kleuren van groen naar bruin
en uiteindelijk ligt de grond bezaaid met bladeren. Dat betekent voor menigeen dat de motor weer op stal gaat. Misschien ligt er wel sneeuw als je
deze Pitstop leest. We kunnen weer terugkijken op een fantastisch motorjaar. De weergoden zijn ons gunstig gestemd geweest met een lange
zomer. Mooie tochten hebben we gereden en een aantal evenementen
begeleid. Ook was ik verheugd met de grote opkomst op onze ledenvergadering. Ik denk dat wij als bestuur van MC Mios ’93 op een goed
verenigingsjaar terug kunnen kijken.

Voorwoord

Beste motorvrienden,

Dat neemt niet weg dat het er voor ons al op zit. De kerstkaarten moeten
nog klaar. De Pitstop moet nog volgeschreven worden en er moet nog het
één en ander geregeld worden voor de eerste activiteit van het nieuwe jaar.
We zullen dit jaar afsluiten en al voorzichtig uitkijken naar het nieuwe jaar.
Wellicht kijkt de één of ander al uit naar een andere motor. De motorbeurs
in Groningen en Utrecht hebben op dat terrein heel veel te bieden.
Ik wens jullie namens het bestuur een goede jaarwisseling toe hoop jullie
allemaal in het nieuwe jaar weer te zien.
Veel leesplezier,
De voorzitter.
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Adressen enzo...

oorzitt
zitter
Voor
zitt
er

Henk Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597 - 561983

Secretaris & Ledenadministratie

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

Penningmeester

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

Algemeen 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

oercommissie
Toer
commissie
Jaap Duit
Henk Folkringa
René Hoesen
Roelf Hummel
Hilvert Smits
Luppo Teuben

H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude-Pekela, 0597 - 615607
Beverhof 193, 9675 NN Winschoten, 0597 - 421045
Burg.v.Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude-Pekela, 0597 - 618927
Thorbeckelaan 58, 9665 CE Oude-Pekela, 0597 - 613647
Jac. Perkstraat 10, 9673 HL Winschoten, 0597 - 422493
Middenweg 2, 9698 AN Wedde, 0597 - 562628

Marga Duit
René Hoesen
Thea Loois
Tinus Scholtens
Jan Wierenga

Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597 - 615607
Burg.v.Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude-Pekela, 0597 - 618927
Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597 - 561983
Rotdornstrasse 4, 49733 Rütenbrock (Dld), 0049-59341461
Bovenburen 107, 9675 HB Winschoten, 0597- 417076

Redaktie Pitstop

moett binnen zijn vvoor
16
2007
Kopij vvoor
oor nummer 1 moe
oor 1
6 ffebruari
ebruari 200
7.
Deze kunnen gestuurd worden naar redactie@mcmios93.nl. 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 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 de Pitstop
gratis.

Lidmaatschap 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.
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Kortom, we zien je graag een keer langskomen.

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.

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

www.motopor tleek.nl

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

MOTOPORT LEEK HÉT ADRES VOOR ELKE MOTORRIJDER

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

Agenda 2007

Datum
18 maart
22 april
20 mei
1 t/m 3 juni
14 juli
19 augustus
16 september
7 oktober

Soort
Leden
Open
Monstertocht

Omgeving
Afstand
Drenthe
135 km
Groningen/Drenthe 200 km
Drenthe/Overijssel 350 km
(We vertrekken dan in Assen)
Kampeerweekend Nog onbekend
Avond
Groningen
120 km
BBQ
Hendy Bar
Open
Groningen/Friesland 200 km
Puzzeltocht
Drenthe
120 km
Leden
Drenthe/Duitsland 170 km

Start
13:00 uur
9:00 - 11:00 uur
9:00 - 9:30 uur
18:00 uur
22:00 uur
9:00 - 11:00 uur
10:00 uur
10:00 uur

Alle tochten starten bij de Hendy Bar tenzij anders vermeld.

Rectificatie
namens de redactie
In het stukje, geschreven over de Elfstedentocht van 4 juni 2006, is
per ongeluk een verkeerde naam geplaatst.
Dit moet Sigrid Rosema zijn en niet Marijke v/d Laan.
Wij zijn natuurlijk erg blij met de inbreng van onze leden.
Onze excuses hiervoor aan Sigrid Rosema.

7

Jc^k]djYijl
lddcaVhiZcaVV\
Jc^k\ZZ[iZZcWZigdjlWVVgZc\ZYZ\ZcVYk^Zh
kddgjl]nedi]ZZ`ZclddckZgoZ`Zg^c\Zc^c
XdbW^cVi^ZbZiaV\Z`dhiZc#OdYVijbZZg
dkZg]djYikddgjlYgddb]j^h



>HKDDGJ

9:L>CHI

`#
hidd\bZg
i \ZZcl^c
Z[

]Z

Vc
k
^k
c
c
J
iZ
YZ kgjX]
9VVg eaj`i

Kd_lDeehZ#Eeij
IZa#%*..*&.*&.
@VcidgZc^c7dg\Zg!=dd\ZoVcY!
DchilZYYZ!HiVYh`VcVVa!IZg6eZa!
KZZcYVbZcL^chX]diZc

lll#jc^kZ#ca

AVVihcZaj^igZ`ZcZc]dZaVV\jllddcaVhiZc
o^_c#@dbaVc\hde]ZiJc^k"`VciddgW^_j^c
YZWjjgid[`^_`delll#jc^kZ#ca#

Mededelingen
Algemeen
Motorrijders die geen lid zijn van de club en graag een keer met een
ledentoertocht ter introductie willen meerijden, wordt een vergoeding 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 tegenover 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 penningmeester betalen. Echter niet tijdens toertochten. Bankrekeningnummer: 30.66.43.014 t.n.v. MC Mios ’93 te Blijham.

Inschrijven
Om verzekeringstechnische en organisatorische redenen dient
iedereen zich bij elke toertocht in te schrijven, dus ook bij de ledentoertochten.

Korting
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 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 clubactiviteiten. 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.
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Glaszaak Wiegers
Al meer dan 25 jaar
een begrip in Winschoten en omgeving.

Groothandel in vlakglas voor zowel
bedrijven als particulieren.
* Vlakglas
* Isolatieglas
* Glas in lood

* Spiegels
* Geslepen glas
* Ventilatieroosters

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

BONNIE BISSCHOP

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

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

Sikru’s Naaischool
Naaicursus
In kleine gezellige groepen
Leer naaien onder leiding van een gediplomeerde
coupeuse-leidster. Voor uzelf of voor uw kinderen.
Inlichtingen en opgave bij:
S. Kruize, Hoofdweg 217, 9697 NH Blijham,
Tel. 0597 - 56 20 39

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

Te kkoop
oop
De redactie zal in de kertsvakantie bezig gaan met het inrichten van
een extra pagina op onze website www.mcmios93.nl waar men
motor gerelateerde zaken te koop kunnen aanbieden. Dit kan men
sturen naar redactie@mcmios93.nl. Het liefst met een foto en een
duidelijke omschrijving en natuurlijk wie dit aanbied en de prijs.

11

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

Verjaardagskalender
Oktober:
Reinder Lohof, Co Bos, Bé Wever, Harriët ter Veer, Geertje
Kloosterboer, Theo Drenth, Harrie Schuurman, Gea Swarts,
Freka de Jager, Reinder Potze, Marga Duit, Evert Aukes,
Mariska Scholtens.
November:
Egbert Kruize, Harm Kruize, Thea Loois, Jacob Schudde,
Gert Vroom, Hilvert Smits, Theo Prenger, Tinus Scholtens,
Engel Perton.

Allen alsnog Van Harte Gefeliciteerd en een smok
van de secretaresse.
December:
Flip v/d Zijl, Albert Kupers, Harmina Schwennen, René Heemstra,
David Timmer, Jan Wierenga, Klaas de Wind, Raymon Leeuwerik,
Antje Delger, Fred Berg.

Bovenstaande leden alvast Van Harte Gefeliciteerd
met jullie verjaardag.
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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

PERTON

Uw Eigen Drogist

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

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
Hoofdweg 249 - Bellingwolde
Tel. 0597-532828 - fax 0597-532933

RUN 2006
door Geertje Roukema
Zat
er
dagmorgen 1
6 sept
ember om onge
Zater
erdagmorgen
16
september
ongevv eer
acht uur waren de eerste
mensen bij de Klink
er
Klinker
er..
De organisatie had een mooie witte tent voor ons opgezet, voorzien
van electriciteit en het was aan ons om de inrichting te verzorgen.
Met vereende krachten sjouwden we een flink aantal tafels en stoelen uit de Klinker.
De meeste rijders waren tegen half negen aanwezig en het was
daarna dan ook al vrij snel een drukte van belang in de tent, want
iedereen zocht een oranje hesje en een plakkaat om voor op de
motor te bevestigen zodat de functie van de motor voor de toeschouwers duidelijk werd.

De Rijders ...
Nadat de rijders en motoren voorzien waren van de nodige aanhangsels, konden we de andere spullen zoals helmen, jassen e.d.
een plekje geven in de tent en was de container met koffie van
harte welkom. Men had wel trek in een bakkie.

De Lopers ...
Om 9 uur was de eerste start, de Lutje Run, 1 km. en werd begeleid
door Henk Folkringa en Roelf Hummel. Om 9.20 uur startte de lutje
run, 2 km., eveneens begeleid door Henk en Roelf. Om 10 uur startte
de 100 km. solo, waarvan de ‘koploper heren’ begeleid werd door
Jacob Schudde en Flip v.d. Zijl. Flip Kolthof nam dit later op de dag
over van Flip v.d. Zijl. De ‘koploper dames’ werd begeleid door Henk
Folkringa en Aad v.d. Graaff. Om 10.15 uur startte de 50 km. (i.p.v.
de marathon) en hiervan werd de koploper begeleid door Harry
Schuurman en Erik Modderman. De estafette 10 x 10 km. ging van
start om 10.30 uur en Henk Loois en Sipke Roukema begeleidden
de koploper hiervan.
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Supermarkt

Stuiver
Bouwonderneming

Kuiper Blijham B.V.

Raadhuisstraat 10 - Blijham

Hoofdweg 15
9697 NA
Blijham
Tel. 0597-561798
Fax. 0597-562638
www.kuiperblijham.nl

Roelf Hummel en Bé Nieboer reden de scheidsrechters over het
parcours. Theo Visser wachtte tevergeefs op de scheidsrechter 50
km. en de scheidsrechter estafette en reed daardoor andere mensen over het parcours. De wedstrijdleiders werden rondgereden door
Henk Schepers.
De EHBO nam meerdere keren plaats achter op de motor van Harm
Kruize en de RUN fotograaf kiekte vanaf de motor van Jaap Duit.
Luppo Teuben, Flip v.d. Zijl en Johan Bontsema waren inzetbaar
voor vragen tussendoor. Willy Swarts en Willem Hensema reden de
hele dag rond met verslaggevers van radio Winschoten.

De bewaking ...
De MC Mios ’93 tent werd “bewaakt” door Yvonne Fleurke, Geertje
Smits, Anja Kuiper en Geertje Roukema.
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loodgietersbedrijf

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

Roelf Bronsema Rhederweg 132
9695 CH Bellingwolde
Telefoon
0597-532877
Mobiel
06-20816306
Internet
www.bronsemaloodgieters.nl
E-mail
info@bronsemaloodgieters.nl

Hoofdweg 35

9698 AA Wedde

Tel.: (0597) 52 22 95

De Straatprijs ...
De straatprijs werd deze keer op een iets andere manier uitgereikt
dan voorgaande jaren. Henk Schepers had niet alleen z’n motor
mee, maar ook de oranje Interfit-Smart.
Henk reed met passagier Klaas Oolders, van de organisatie, in de
Smart en Erik Modderman reed met duo Ben Brader, van de organisatie, achterop op de motor richting de Burgemeester Engelkenslaan om het vroege opstaan van de versierders van deze straat te
belonen met de straatprijs. Die bestond uit 125 euro te besteden
aan een barbecue. Erik genoot vanzelfsprekend volop van dit gebeuren omdat “zijn” straat weer de prijs kreeg uitgereikt.
Voor de medewerkers was het prachtig weer, maar voor de lopers
iets te warm. De catering was goed verzorgd. De lunchpakketten,
soep en gehaktballen lieten zich goed smaken. Ook de door ons
zelf meegebrachte worsten gingen er lekker in.

De Organistatie ...
De organisatie gaf als blijk van waardering en herinnering een handige bureau-accessoire (een combinatie van een digitale kalender,
klok en thermometer) en een envelop met inhoud.
Mede door het mooie weer was het voor ons weer een geslaagde
dag. Wel hebben we de vertrouwde stem van Christien gemist. Zij
was op vakantie en kon dus niet aanwezig zijn. Om 21.45 uur keerden de laatsten huiswaarts.

De medewerkers ...
Hierbij wil ik iedereen die namens MC Mios ‘93 heeft meegewerkt
aan de RUN, hartelijk bedanken voor de getoonde inzet en ik hoop
dat we volgend jaar weer een beroep op deze mensen mogen doen.
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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

Activiteitentocht
door Baukje Nieboer
Het is stralend weer als we als vanouds ipv een
puzzeltocht een activiteitentocht hebben.
Als we om even voor half tien bij de Hendy Bar aankomen blijken we
één van de eersten te zijn en de deur nog op slot te zitten. Al spoedig
blijkt dat Bert en Marja de koffie al klaar hebben, dus het komt toch
nog goed. In totaal komen 43 personen opdagen die het wel zien
zitten om er vandaag een sportieve en gezellige dag van te maken.
Ook de bekende B.K. uit Blijham was op borgtocht vrij om mee te
kunnen doen.
Om plm. 10 uur start ons groepje als eerste om de strijd aan te gaan.
Als we bij het eerste spel aan komen staan Hilvert en Geertje al
klaar met de blikken waar wij vanaf een korte afstand kiezelstenen
moeten in zien te gooien.

Lekker gooien
Nadat we allemaal hebben gegooid stappen we weer op de motor
en volgen de aangegeven route naar Harkstede, waar Jaap en Marga
staan met spel 2, zigzag met de motor tussen vier paaltjes door
waarbij de duopassagier op elk paaltje een balletje moet proberen
te leggen. Dit valt niet mee, je moet zeer behendig zijn om de ballen
zo te plaatsen dat ze er niet weer afrollen. Hierbij ben je natuurlijk
erg afhankelijk van de bestuurder.
Hier vandaan rijden we naar de Engelstede in Engelbert waar we op
het terras van de koffie met appelgebak genieten (voor de liefhebbers met slagroom).
Na de koffie gaan we weer verder door leuke dorpjes waar je veel
fietsers en ook nog een enkel paard en wagen tegenkomt. Bij het
Sprookjeshof in Zuidlaren gaan we eten. Hier komen Hilvert en Geertje
met het derde spel, het dobbelspel, waarbij je drie keer met grote
dobbelstenen mag gooien voor zoveel mogelijk punten.
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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

DAMES- en HERENMODE
· NACHTKLEDING
· ONDERGOED

· FOUNDATIONS
· HUISHOUDTEXTIEL

Mode en woninginrichting

P E RTON
Hoofdweg 169 - Bellingwolde - tel. 0597-531352

Na het eten rijden we naar Oudemolen voor spel 4, met een hengel
met daaraan een haakje binnen een minuut zoveel mogelijk
sjoelschijven met op de achterkant de te verdienen punten zien op
te vissen.

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

Door de Drentse bossen rijden we naar het vijfde spel.

Als ik hier aangekomen mijn helm wil afdoen blijft mijn oorbel aan
de helm haken waardoor mijn oorlelletje uitscheurt. Met als gevolg
een oorbel kwijt (wel weer gevonden) en een bloedend oor. Gelukkig heeft Geertje Roukema een EHBO doosje bij zich met daarin
Betadine en pleisters, zodat mijn oor verzorgt en bepleisterd wordt.
Spel vijf is het klompjesgolf. Daar moet je proberen om met de
aanwezige ballen weer zoveel mogelijk punten te scoren. Sipke
probeerde het ook nog even op de biljart manier, uiteraard met
goed resultaat.
Het laatste spel zou plaatsvinden bij de Hendy Bar maar is geschrapt
ivm de tijd. De eerste groep was al om 15:30 uur terug en de laatste,
tevens de grootste pas om 17:30 uur. Na het nodige reken werk kon
Jaap Duit de uitslag bekent maken:
1:
2:
3:

Volwassenen
Willem Lohof (386 punten)
René Heemstra (381 punten)
Froukje Stevens (378 punten)
Poedelprijs : Klaas de Wind

Kinderen
Sela Teuben (242 punten)
Jos Hummel (139 punten)

Toercommissie bedankt voor de mooie route
en de leuke spelletjes.
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DE GRAANKORREL
voor dier en tuin

Maandag
Dinsdag
woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
(gesloten)
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 12.00

Mocht u buiten de openingstijden willen
komen dan graag na telefonisch overleg.
Fam. J.B. de Boer
7 - 6
12
41 9
0597
612
124
t el: 059
746
H. Westerstraat 67
f ax: 059
7 - 675
0597
6757
9665 AN Oude Pekela www.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

Opel dealer
voor de regio.
We hebben
altijd meerdere
goede gebruikte
G2 occasions op
voorraad !
Kom langs en
overtuig U zelf !!

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

7

-

Wedderveer

H. ENGELKES
Hoofdweg

Telefoon: 0597 - 561459

Fischer
Houtbouw
Wedde

Motorrijden in de winter
door René Hoesen
Wie lijkt het niet fantastisch om ook gewoon in
de koude donkere wintermaanden gewoon
met je favoriete hobby bezig te zijn.
En nu zullen velen misschien aan iets anders denken maar ik denk
toch ook wel aan motorrijden. Jammer genoeg staat het motorrijden buiten eerst even op een laag pitje tot alle bladeren en strooizout van de wegen verdwenen zijn.
Maarrrrrr…. daar hebben we misschien iets op bedacht; namelijk
een gevorderde rij-opleiding met de motor en gelukkig niet met je
eigen troetelkindje maar met een leen-fietsje.
En dan bedoel ik natuurlijk de training bij TTC in Nieuw-Buinen
Nieuw-Buinen.
Afgelopen mei hebben een aantal van onze club waaronder ondergetekende ook al deelgenomen aan deze leuke leerzame dag en ik
wil jullie de gelegenheid dus ook niet ontnemen om ook zoiets te
volgen.
De lessen worden gegeven in een grote verwarmde loods dus kan
het de hele winter doorgaan. Veel dingen uit je les-periode zullen
weer aan bod komen alsmede veel nieuwe dingen die het motorrijden een stuk plezieriger en veiliger kunnen maken.
Je zult merken dat er veel meer mogelijk is met je motor als je ooit
had gedacht.

Leer pauze’s
Tijdens de koffie en lunch pauze’s worden er nog theorie en praktijk
wetenswaardigheden verteld.
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Voor al uw:

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

De training wordt (meestal) op zaterdag gegeven en duurt van ’s
morgens een uurtje of 9 tot ’s middags ongeveer 4 uur. En ik moet
zeggen dan ben je bekaf; gelukkig is er een goede catering aanwezig in de vorm van een overuren draaiende frituurpan en natuurlijk
genoeg koffie, thee en fris. Bij voldoende deelname en goede weersgesteldheid zal er misschien gekozen worden voor een groep binnen en buiten om verschillende dingen in de praktijk te brengen.
Vorig jaar waren we aan de late kant met bespreken dus moesten
we ergens tussen gepland worden. Aangezien we dit jaar nog lekker
vroeg zijn en vast en zeker in grote getale reageren op dit stukkie
hebben we vast meer keus om een geschikte datum te prikken.

Koopie
De gehele dag kostte vorig jaar rond de 45 euro en daarbij was dus
die fantastisch catering inbegrepen. In vergelijk: een VRO-1 opleiding van de KNMV kost rond de 200 euro.
Ik hoop dat ik jullie warm heb kunnen maken voor deze activiteit en
opgave kan bij onderstaande personen:
René Hoesen, e-mail:
Sipke Roukema, e-mail:

rene@mcmios93.nl
sipke@mcmios93.nl
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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

Ledentoertocht
door René Hoesen
Het uur U was weer aangebroken; de laatste
toertocht met de motorclub stond
w eer vvoor
oor de deur
deur..
De weersvoorspellingen waren goed; 18 graden werd er voorspeld
maar daar kwam niet veel van terecht omdat het de gehele dag een
beetje bewolkt bleef. Met als gevolgd koude handen en voeten en
een rillerig gevoel.
Door een klein foutje in de communicatie liepen we onze afspraak
mis met Sipke en Geertje Roukema. Zie je wel, je kunt niet alleen op
e-mail vertrouwen want sommige berichten vergeet je soms te
versturen. En dus gingen we er van uit dat we zouden samenkomen
bij ons thuis om daarna samen naar de startplaats te rijden.

E-mailen is moeilijk
Maar de tijd verstreek steeds verder en toen zijn we zelf maar naar
de startplaats gereden waar we achter onze eigen fout kwamen.
Ik had het mailtje wel geschreven maar nooit verstuurd….stom, stom,
stom.

Motoport Stadskanaal
De startplaats was deze keer eens niet zoals altijd bij de Hendy Bar
maar bij Motoport Stadskanaal volgens wens van Jan Huls van
Motoport. En aangezien de koffie met cake daar ook klaar stond
was dit eens een leuke manier om ’s morgens vroeg al brommers te
kiek’n. Maar liefst 49 personen waren op komen draven voor deze
bijzondere startplaats. Misschien dat we in de toekomst meer van
deze leuke/andere startplaatsen bedenken.

Groepsfoto
De vraag werd geopperd of er niet eens een groepsfoto kon worden
gemaakt en ondergetekende heeft daar zelf dus voor gezorgd.
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Niet iedereen was snel genoeg ter been om op tijd voor de deur van
Motoport te komen, dus jammerlijk genoeg zijn een aantal leden
verstoken gebleven van een plaats in deze eregalerij. Maar niet
getreurd want we zijn van plan om dit soort foto’s vaker te maken
dus er volgen nog meer kansen op een leuke foto. Men moet zelf
maar kijken of deze foto al dan niet gebruikt kan worden voor het
verjagen van ongedierte en ander gespuis.

Borrelen
Toen begon het motorbloed te borrelen en konden de motoren worden gestart voor een mooie rit door Drenthe en vooral Duitsland, en
ik mocht eens een keertje als voorrijder fungeren. Gelukkig had ik
de route in Garmin staan en ook de route nog op de routerol gezet
dus veel kon er niet mis gaan dacht ik zo.
In de route zat nog een zeer slecht stukje weg tussen Emmercompascuüm en Bargercompascuüm omdat ze daar ter plekke met
de weg bezig waren tijdens het uitzetten van de route. Gelukkig was
deze weg wel weer open op deze dag dus het vervelende schokbreker brekende stukje weg heb ik dus maar achterwege gelaten.
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Trefpunt voor alle motorrijders

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

Rond de middag kwamen wij als 2e groep aan bij de koffiestop in
Schöningsdorf net over de Duitse grens bij Zwartemeer. We werden
daar echter eerst na de middag verwacht dus het gebak moest
eerst nog met man en macht uit alle uithoeken getoverd worden. De
koffie was on-duits lekker dus eens een keertje niet zo’n slappe
bak hoewel we wel lang moesten wachten op het 2e bakkie leut.

Na de koffie ging het verder en er werd ons op het hart gedrukt niet
te hard te rijden en toch vooral veel peukenpauze’s te nemen omdat we anders te vroeg bij het lunch adres aankwamen. Gelukkig
stond er volgens sommigen een onduidelijkheidje in de route in
Meppen zodat de groepen een beetje uit elkaar getrokken werden
zodat we niet allemaal tegelijk aankwamen bij het lunch adres.

Dampende schnitzels
In ons geval pakte dat bijzonder goed uit want we konden bij binnenkomst direct aanschuiven want de schnitzels lagen al dampend
op tafel te wachten om verorberd te worden. De maaltijd was weer
zoals het hoort een echte bikersmaaltijd dus veel en vet.
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* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* ONDERHOUDSWERKEN
Schoollaan 26, 9697 SR Blijham, Tel. 0597-561679

Kado & Woondecoraties

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

De route voerde verder door Duitsland en bij Bourtange kwamen we
Nederland weer binnen. Eigenlijk moesten we om Bourtange heen
maar aangezien het nog vroeg was besloten we om maar dwars
door Bourtange te gaan. Op het plein mochten we de motor niet
parkeren omdat het exercitie-peleton even later kwam opdraven.
Onder het genot van een kop cappuccino konden we de verrichtingen van dit peleton gade slaan. De dames van ons groepje konden
de drang niet weerstaan om nog even het snuisterijen-winkeltje in
te duiken.
Toen het lang genoeg geduurd had kwamen de dames na een fluitsignaal mijnerzijds al weer naar buiten gedrenteld. Christien vond
het maar niets dat ze naar buiten werd gefloten…. Maar Koos was al
lang blij dat ze niet weer met armen vol snuisterijen naar buiten
kwam. De koffers van een Pan zijn wel groot… maar zo groot nu ook
weer niet. En toen moesten we toch weer richting huis want de
laatste toertocht van MC Mios ’93 van dit jaar zat er toch echt op.
De groepsfoto die gemaakt is kunnen jullie bij mij via mail opvragen
dan stuur ik deze per mail terug. E-mail adres: rene@mcmios93.nl.
Van deze kant alvast de beste wensen voor het komende motorjaar
en tot de eerste toertocht in maart 2007.
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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

Over een obstakel rijden
Probeer obstakels op de weg te ontwijken door af
t e remmen of er
omheen tte
e rijden. TTegensturen
egensturen is
eromheen
de beste manier om een obstakel op de weg te
omzeilen.
Soms is het echter te laat om een voorwerp voor je op de weg te
ontwijken. In principe kun je door/over veel voorwerpen die kleiner
zijn dan de as van je voorwiel gewoon heenrijden. Bijvoorbeeld iets
dat van het voertuig voor je afgevallen is. Of je hebt de bocht gemist
en dreigt rechtdoor over de trottoirband te stuiteren. Wat van toepassing is op voorwerpen geldt ook voor kleine dieren.
Een van de oefeningen tijdens een verhoogde motorrijvaardigheidstraining kan zijn het rijden over een motorfietsband of balk. Of je er
nou recht of schuin overheen rijdt maakt in principe niet zoveel uit,
maar dat kan anders uitpakken naargelang de grootte en de vorm
van het voorwerp. Als je over een obstakel heen moet rijden, schat
dan eerst goed of het wel mogelijk is. Benader het voorwerp zoveel
mogelijk in een hoek van 90º. Kijk waar je heen wilt om je weg te
vervolgen.

Motor optillen?
De beste manier om over een voorwerp te rijden zou zijn door je
motor op het laatste moment op te tillen voordat je het obstakel
raakt. Dat lukt waarschijnlijk aardig met een kleine 125 cc motor,
maar bij bijvoorbeeld een GoldWing gaat dat wel even een heel stuk
moeilijker! De bedoeling is je motor een handje over het obstakel te
helpen door hem als het ware door zijn eigen kracht ‘op te laten
tillen’.
Schokken worden in eerste instantie door je veren opgevangen. De
voorkant van je motor veert heen en terug al naargelang hoe de
veren/schokbrekers zijn ontworpen en aangebracht.
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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

Als je met een geleidelijke snelheid rijdt zal de voorkant van je
motor zo ver mogelijk uitgerekt zijn en je vermogen om het nog
verder te ‘liften’ wordt bepaald door de hoeveelheid gewicht die je
er vandaan kunt halen, niet hoe sterk je bent.
Voor elke actie is er eenzelfde en tegengestelde reactie. Terwijl je
200 pond (til)kracht op je handgrepen uitoefent, zul je dezelfde
hoeveelheid tegengesteld gewicht op je zadel en voetstepjes uitoefenen. Dus als je probeert de voorkant omhoog te brengen door
zoveel mogelijk van je gewicht naar de achterkant van je motor te
verplaatsen, is het resultaat bijna nihil. Je voorvorken zullen nauwelijks langer worden.

Dit is dus verspilling van tijd en energie.
Het principe is wel goed. Maar in plaats van dat jij je motor omhoog
tilt, laat je de motor zichzelf liften door het gewicht van het voornaar het achterwiel te verplaatsen. Dit gebeurt al automatisch als
resultaat van accelereren. Zonder lichamelijke inspanning kun je
de voorkant omhoog laten komen door aan het gas te draaien.
Maar hoe verkrijg je nou de meest optimale veerkracht voordat je
het voorwerp raakt? Om te beginnen is de voorkant van je motor al
bijna zo ver mogelijk uitgerekt. Als er meer gewicht op de voorkant
zou rusten (in elkaar gedrukt) voor je begint te accelereren, zou je
veel meer veerkracht verkrijgen. En dat is mazzel hebben, want zo
gauw je begint te remmen komt er meer gewicht op de voorkant van
je motor te staan. Als je ziet dat je iets gaat raken, ga je normaal
gesproken automatisch uit volle kracht remmen (meer gewicht op
voorkant, veren trekken samen).
Om zoveel mogelijk controle over je motor te hebben als je het
obstakel raakt, laat je de remmen los en geef je zo’n halve seconde
gas bij, waardoor het gewicht van het voor- naar het achterwiel verplaatst en de veren van je motor weer uitrekken. Als je het voorwerp
raakt heb je dus de maximale schokabsorberende capaciteit. Hierbij zet je al je gewicht op je voetsteunen door te gaan staan. Dit ook
omdat als je achterwiel het obstakel raakt, je een flinke verticaal
gerichte schok krijgt. Zo kun je de schok met je knieën en ellebogen
opvangen en word je niet van je motor geslingerd. Stuur goed vasthouden!
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Autobedrijf Jan Bruining v.o.f.
Reparatie / APK / Schades
Onderhoud / Banden
Nieuwe en gebruikte auto’s
Ruitservice / Ruitschade
Plaatwerk / Autobemiddeling

Nieuw:

Airco reparatie
Auto diagnose centrum

Leidijksweg 3, 9695 CP Bellingwolde
Telefoon: 0597 - 532424

Waarom je niet gewoon alleen zoveel mogelijk afremmen, zodat je
het voorwerp met minimale snelheid raakt? De reden om dat absoluut niet te doen is omdat je schokbrekers zover mogelijk samengedrukt zijn als je hard remt. Dat betekent dat er geen speling meer
in zit om de klap op te vangen. Daardoor zul je de maximale gevolgen ondervinden van de klap - alsof je helemaal geen schokbrekers
hebt. Het betekent dat de hele motor omhoog komt en minimaal de
hoogte van datgene wat je raakt weer naar beneden valt, omdat hij
geen veerkracht meer heeft. Daardoor verlies je de controle over je
motor.

Voor wielslip
Nog een reden om niet met maximale remkracht een voorwerp te
raken, is omdat je op dat moment op of over het punt van slippen
zit. Als je het voorwerp raakt zul je over dat punt gaan en inderdaad
omvallen. Bij een voorwielslip is er maar een fractie van een seconde nodig om totaal de controle over je motor te verliezen.

In het kort:
1. Gebruik maximale remkracht in een poging te stoppen
voordat je het voorwerp raakt.
2. Vingers goed om je handles - niet alleen bedekken
3. Zorg dat je het voorwerp zoveel mogelijk in een hoek van
90° benadert
4. Draai zo’n halve seconde aan het gas voor de botsing en
verplaats je gewicht naar je voeten
5. Gas loslaten direct nadat het voorwiel over het voorwerp
heen rijdt (verplaatst gewicht naar voren en vergroot de
achterwielvering)
6. Gecontroleerde stop als beide banden weer op de grond
staan
Ga aan de kant van de weg staan en kijk je banden en velgen goed
na op eventuele schade voor je verder rijdt
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Motorjargon
deel 3 : i - o
I
Italiaans schroefje: tie-rapje.
ijco: de microfoon van een intercom set.
ijscokar: Honda goldwing, Honda Pacific Coast voorzien van alle denkbeeldige opsmuk.
invalidenknop: electrische starter.

J
janken: met hoge snelheid op de motor. Veelal sportmotoren.
jankertje: wegracer.
jiffy: zijstandaard.
joeien: hard rijden (zie ook kneuren).
juut: politieagent.

K
kakstoel: chopper.
kangoeroebenzine getankt?: als je stoterig rijdt.
kawa: Kawasaki.
kermisattractie: Honda Goldwing met veel lichtjes, toeters en bellen.
kerstboom: zie kermisattractie.
kicken: kickstarten.
kinderbijslag-bevriezer: chopper.
klaverjakkeren: zo hard en plat mogelijk steeds weer over een klaverblad rijden.
klimrek: chopper.
knallen: heel hard rijden (zie ook blazen).
knalpijp: ouderwets woord voor uitlaat.
kneedown: door de bocht gaan met een knietje aan de grond.
kneuren: hard rijden.
knikkerbak: motorblok met kapotte lager(s) of distributiekettingspanner (o.a. oud Honda euvel).
koekblik: auto o.i.d.
koffierijder: motorrijder die meer op een terras zit dan dat hij/zij rijdt.
koudzakie: Kawasaki.
kruisdroger: chopper (zie ook truttenschudder).
kruisraket: Sportmotor.
kwalijkzaki: Kawasaki motorfiets.
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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

L
lange kar: chopper.
leunstoel: custom en/of chopper.
lifter: motorfiets die alleen op een aanhangwagen staat en slechts op
shows rijdt (zie ook boulevardcruiser).
lultalie: microfoon van intercomset.

M
Magna madness: Het lief hebben van de VF productie van Honda,
met name het type VF750C MAGNA.
mechanische koffiemolen: lawaaierige chopper.
mobiele abortustafel: Chopper waar het stuur zó hoog zit dat je er
naar moet reiken en waar de voetsteunen bijna op normale stuurhoogte zitten.
moraalridder: iemand die zelf niet kan rijden.
motel (mobiel hotel): Harley Davidson Electra Glide Ultra Classic.
motoragent: politieagent op een motorfiets
motorblok: het uit metaal gegoten lichaam van een verbrandingsmotor waarin de cilinders zich bevinden.
motorbril: bril tegen stof en insecten.
motorcoureur: motorrenner.
motorcross: crosscountry bij motorsport.
motordienst: legeronderdeel waar de opleiding van het personeel
voor de gemotoriseerde eenheden plaatsvindt.
motorengel: jongedame die met een heer meerijdt op de duozit van
een motorfiets.
motorfiets: zware fiets gedreven door een motor met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm3.
motorforum: kletshoek voor motorrijders (zie ons forum)
motorgeschut: geschut dat door motoren wordt getrokken.
motorhandschoen: handschoen bij het motorrijden gebruikt.
motormuts: een vrouwelijke motorrijder.
motormuis: motoragent.
motorolie: smeermiddel voor motoren.
motorongeluk: ongeluk met een motorfiets.
motorraces: zie motorrennen.
motorrennen: snelheidswedstrijden op motorfietsen.
motorrijder: berijder van een motorfiets.
motorrijtuig: officiële benaming voor auto’s en motorfietsen.
motorvoertuig: motorrijtuig.
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motorwet: wet betreffende het rijden met motorfietsen en -rijtuigen.
motorzijspan: zijspan van een motorfiets.
motor met tieten: BMW boxer (zie ook hangtieten)
muggen: zo snel mogelijk lange afstanden overbruggen meestal met
hoog-toeren motoren.

N
naaimachine: hoogtoerige motor die veel kabaal maakt en niet vooruit komt.
naked bike: geen kuip of zeer weinig. Ook veelal door schade ontstaan type fiets, meestal racers die onderuit gegaan zijn.
nitro: spul waarvan je sneller gaat rijden door het te injecteren in je
motorblok (Nitrous Oxide Systems).
noodstop: als het net even anders gaat dan je verwacht.

O
oksel fris: rijden met zeer hoog stuur.
olieboot: versleten motor met hoog olieverbruik.
opdirken: motor opmaken met (onnodige) accessoires.
opgevoerde brommer: tweetakt motorfiets.
op je plaat gaan: een schuiver maker.
oproken: het versneld laten verslijten van een achterband (zie burnout)

De Notaristrekking
Tijdens de laatste tocht van het jaar, die deze keer van start ging
vanaf Motoport Stadskanaal, ontving elke deelnemer een
consumptiebon met daarop een lotnummer. Op de bon kon de deelnemer zijn naam neerpennen. Na de koffiestop in Duitsland heb ik
alle ingeleverde bonnen meegenomen, in totaal 47 bonnen. Door
de “notaris” zijn uit de bonnen drie lotnummers getrokken. De prijswinnaars zijn: Bart Perton, Hilda Koning en G.J. Glazenburg. De prijs
is uitgereikt tijdens de algemene ledenvergadering of tegelijkertijd
met Pitstop 2006 nr. 4.
Prijswinnaars, gefeliciteerd, en een jaar lang plezier van de prijs!
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Lid worden?
Wilt u, (vrienden of kennissen met een motor 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 maart 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)
Leden die hun idmaatschap willen beëindigen dienen dit voor 1 januari
schriftelijk bij de secretaris kenbaar te maken.
Christien Spa
Oosterstraat 43
9697 PE Blijham
tel.: 0597 - 561212

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