HENDY BAR
Blijham

Het beste môarrr weer………
Bert en Marja
Hoofdweg 27, 9697 NA Blijham
tel: 0597 - 561666

Op het moment van schrijven van dit voorwoord is de zomervakantie nog
ver weg. Als jullie deze Pitstop lezen is het echter al heel dicht bij. Inmiddels hebben we al een aantal mooie tochten gehad. De voorjaarstocht in
maart viel eigenlijk in het water doordat het nat en koud was. Toch hebben
een 12 tal motoren de tocht gereden.
De opentoertocht werd goed bezocht. Ruim 45 motoren deden mee. De
tocht was goed uitgezet en liet een mooi stuk van Groningen en Drenthe
zien. De monstertocht startte in Assen bij het Pitstoprestaurant van het
circuit. Een leuke lokatie voor een dergelijk evenement. Misschien
kunnen we een volgende keer wel een ronde over de baan alvorens te
vertrekken. Het was een schitterende tocht. Het weer speelde daarin ook
een grote rol. Vooral het stuk langs de Ijssel met z’n bochten was lekker
om te rijden. Een compliment voor de toercommissie. Als je deze tocht
eens wilt rijden kun je de route wel opvragen bij Bé Nieboer of bij mij.
Dit jaar doen we ook weer mee met de Elfstedentocht. Plm. 15 leden
hebben zich weer aangemeld.

Voorwoord

Beste motorvrienden.

Het kampeerweekend zal ook dit jaar wel weer een succes worden. Op een
Duitse camping en een mooie omgeving om een toertocht te rijden.
Als deze Pitstop in de bus rolt hebben we de avondtocht en BBQ nog
tegoed. Ik hoop dat we elkaar daar dan weer zien. Ik sluit af met jullie veel
leesplezier en een goede vakantie te wensen.
Henk Loois
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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
18
2007
Kopij vvoor
oor nummer 2 moe
oor 1
8 mei 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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Univé: uw betrouwbare sportieve
partner voor al uw verzekeringen!

Plukt u de vruchten
van Univé al?
De keuze wordt u wel heel
gemakkelijk gemaakt!
Voor al uw schade-, zorg- en levensverzekeringen
bent u bij Univé Noord-Oost aan het juiste adres.
Ook uw hypotheek is bij ons in goede handen.
Plukt u nog niet van onze vruchten en wilt u meer
informatie? Neem dan contact op met één van
onze adviseurs in het Univé kantoor bij u in de buurt.

Univé Noord-Oost
Navolaan 15 - 39, Stadskanaal
Telefoon (0599) 519 519
Regiokantoren in Borger,
Hoogezand,Onstwedde, Ter Apel,
Veendam en Winschoten

www.unive.nl
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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 en
Schilderwerken

H. Stukje

Bij ons komt u ook in aanmerking voor Voor onderstaande werkzaamheden:
de winterpremie. Voor woningen ouder
dan 15 jaar geldt het 6 % b.t.w. tarief. - Binnen- en buiten schilderwerk
- Behangen
- Diverse soorten wandafwerking
- Diverse soorten enkel glas op voorraad
Lageweg 51 9698 BK Wedde
- Diverse soorten isolatieglas
Telefoon
0597 - 541 250
- Aanpassing kozijnen voor isolatieglas
Fax
0597 - 542269
- Kitwerk badkamers ect.
Autotel.
06 55 83 88 60
- Houtrot reparaties
- Winkel in verfartikelen
- Met een kleurmengmachine
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Agenda 2007
Datum
18 maart
22 april
20 mei
8 t/m 10 juni
7 juli
19 augustus
16 september
7 oktober

Soort
Omgeving
Afstand
Leden
Drenthe
135 km
Open
Groningen/Drenthe 200 km
Monstertocht
Drenthe/Overijssel 350 km
(We vertrekken dan in Assen)
Kampeerweekend Wielen
100 km
De Berkenhof
Duitsland
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.

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.
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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
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Mededelingen
deel 2
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.

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
Er is op onze website www.mcmios93.nl een speciale pagina waar
men motor gerelateerde zaken te koop kunt aanbieden. Dit kan
men sturen naar redactie@mcmios93.nl. Vergezeld met een foto
en een duidelijke omschrijving en natuurlijk wie dit aanbied en de
prijs.
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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
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Feestavond
door Marga Duit
Zat
er
daga
7 ffebruari
ebruari hadden w
e een gezellige a
Zater
erdaga
dagavv ond 1
17
we
avv ond,
in plaats van een Nieuwjaars visite.
Dit was besproken bij Chinees restaurant Ying Ping in Winschoten om 19.00 uur.
Ongeveer 45 personen hadden zich opgegeven. Nadat we bij Christien hadden betaald gingen we onder het genot van een kopje koffie of een drankje eerst even bij
praten. Want velen had je al een poos niet gezien.

Kneusjes
Kegelen hebben wij maar niet gadaan, daar wij lichamelijke knusjes waren, maar de
pret was er niet minder om, want er waren er bij, die behoorlijk goed konden gooien.
Om 20.15 uur moesten we stoppen met kegelen, omdat de volgende groep om
20.30 in de zaal moest. Wij vonden dat dan ook niet vervelend, daar onze magen al
waren begonnen te knorren.
In de eetzaal zaten we gezellig in een lange rij langs het raam. De ober kwam langs
om te vragen of je tomaten of kippensoep wilde (nadat we al een drankje hadden).
Kregen we dan ook soep? Ja, we kregen ook soep.

Heerlijk buffet
Nadat ons dit heerlijk gesmaakt had, konden we langs het buffet. Mochten we daar
dan ook wat van pakken? Ja, daar mochten we ook wat van pakken. Nou, er was
van alles en het smaakte heerlijk. Ieder ging dan ook wel een paar keer langs om
weer wat te halen.
Toen we onze buikjes vol hadden, werden er nog een paar prijzen uitgedeeld aan de
mensen die hadden laten zien dat ze wel goed konden kegelen.
1ste Prijs:
2de Prijs:
3de Prijs:
Poedelprijs:

Erik Modderman
Trijnie Wierenga
Renee Hoezen
Thea Loois.

Ik vond dit een zeer leuke en gezellige avond.
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Eindeloos vrij

Vrijheidsweg 19 Veendam
tel. (0598) 614506 fax (0598) 627062
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Middagtoertocht, Windforce 11
door René Hoesem
Traditie ge
tr
ouw hadden w
e ook dit jaar w
eer een
getr
trouw
we
weer
middagtoertocht als opening van
het nieuwe seizoen.
Was het het weekend en de hele week voorafgaand aan deze toertocht prachtig weer met te hoge temperaturen voor het seizoen, dit
weekend en dan vooral de zondag beloofde niet veel goeds van
boven. Maar toch zaten we zondag middag rond 12:00 uur in de
kamer met onze motorkleding aan; klaar om op ons stalen ros te
stappen en de weergoden te trotseren. Om nog ons laatste beetje
moed in de schoenen te laten zakken begon, toen ik net de rits
omhoogtrok, de hemel open te breken.
Ja, en dan in negatieve zin want het hagelde en geen beetje ook. Na
telefonisch contact met Sipke en Geertje te hebben gehad werd
besloten om toch maar te gaan want zo zijn we nu eenmaal: helemaal gek. En van een beetje regen/hagel/natte sneeuw is nog nooit
een mens doodgegaan maar bovendien stond er ook nog een
behoorlijke storm.

Gek zijn wel.
Maar er waren meer gekken, want in totaal werden bij de Hendy Bar
toch nog 9 motoren geteld waarvan 3 met duo dus in totaal 12 personen die samen met ons de eer van MC Mios ’93 hoog gingen houden
deze eerste tocht van het jaar. Van de duo’s was er zelfs een zoontje
mee van Jan-Pieter en Hilda en zo zie je maar weer dat je nooit vroeg
genoeg met het motorvirus kunt worden besmet.
Ik mocht/moest voorrijden en gelukkig hadden we de Garmin
gemonteerd want die moest onderweg 2 keer een omleiding zoeken
en dat leverde weer andere wegen op als waar we eigenlijk op gerekend hadden. Bij vertrek uit Blijham vroeg Rob mij of er nog een
tankstop in de route zat, want hij was vergeten te tanken. Dat hebben
we onderweg ook opgelost.
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Nieboer Koeriers

Koerier Centrum Stad en Ommeland
Lubbermanswijk 40 9665 NG Oude Pekela
GSM: 06 – 41 34 51 74
0900-Snelkoerier
www.nieboer-koeriers.nl

Wij vervoeren (bijna) alles :
Machines
Onderdelen
Documenten
ADR
365 dagen per jaar, 24 uur per dag bereikbaar
Ook voor uw chauffeursdiensten.

PERTON

Uw Eigen Drogist

Chinees Specialiteiten Restaurant

“Kan Le”

Voor al uw:

Geneesmiddelen
Homeopathie
Pasfoto’s
Foto-werk
Kadoartikelen
Wenskaarten
tevens Solo-stomerij

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

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

Normaal stoppen we onderweg wel een paar keer voor een peukenpauze maar nu wilden ze alleen maar naar een koffiestop toe waar
ze hun handen konden warmen aan chocomelk met een lekker
broodje kroket. En dat hebben we dus maar in Oranje gedaan tegen
over Oranjestad; het speelparadijs voor kinderen in de oude fabriekshallen.

Bij vertrek vanaf deze koffiestop werden we eerst nog even getrakteerd op een hagel/natte sneeuwbui alvorens we de reis konden
vervolgen. We hadden unaniem besloten om de route niet verder te
volgen maar zo snel mogelijk de weg richting huis te nemen. Nu gaf
de Garmin de snelste weg aan over de snelweg A28 maar daar had je
natuurlijk helemaal last van de regen en vooral harde wind. Dus ben
ik lekker binnendoor gegaan richting Schoonloo en toen via Stadskanaal richting huis.
De toertocht eindigt gewoonlijk bij de Hendy Bar maar iedereen wilde
naar huis en dus na onze VFR van een tank vol vers sap te hebben
voorzien zat deze eerste rit erop. Bij thuiskomst lekker samen onder
de hete douche; niet om geld uit te sparen maar omdat het zo spannend is samen.
Ik moet zeggen, we kunnen weer trots zijn op onszelf want we
hebben het kunstje toch maar weer mooi geflikt.
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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
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www.kuiperblijham.nl

TTC Training
door Marcel van de Laan
Voor degene die mij nog nie
ennen zal ik me
niett kkennen
even voorstellen.Mijn naam is
Marcel van der Laan.
Ik woon in Winschoten samen met Natascha Jager. Ik ben 29 jaar
en gek op alles wat met motoren te maken heeft. Ik heb zelf sinds
zaterdag 21 april een Aprilia RSV Mille R en Natascha rijdt op een
Honda CBR 600F.
Maar genoeg over mij/ons, iets meer over de TTC Training van zaterdag 14 april.‘s Morgens om 8 uur stonden we (Hilvert Smits, Jan
Kolthof, Harold Hemmens, Rob Mulder, Natascha en ikzelf) klaar bij
de Q8 pomp in Oude Pekela. Vanaf daar ging het richting Nieuw
Buinen.
Het weer zat ontzettend mee en eenmaal gevonden zaten we snel
achter de koffie.Na een tweede bakje werd het tijd voor een
welkom door Henk de instructeur en werden we voorgesteld aan
Jakob, instructeur nr 2. Na een uitleg van het programma van de
dag ging het op naar de motoren.
Het waren 2 Honda CB 500 en gelijk kwam het rijlesgevoel van een
aantal jaartjes geleden weer boven. We begonnen met wat “keren
op de weg” gevolgd door een “achtje draaien” en hetzelfde nog een
keer maar dan met 1 hand. Zoals je natuurlijk kan verwachten viel
dit helemaal niet mee!
Het blijkt wel weer dat kijkgedrag ook je rijgedrag bepaald zoals
Henk het zo mooi wist te zeggen met zijn vrolijk Drents accent.
Dit samen met je gewicht verplaatsen of afschuinen kon je bochten
maken die je zelf niet voor mogelijk had gehouden.
De oefeningen werden gedaan per 2 personen. Hierdoor kon je, als
je zelf niet aan de beurt was, goed zien wat een ander fout deed.
Dit kon je dan zelf weer gebruiken bij de volgende poging.
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Tevens hebben wij een webwinkel met meer dan 200.000 producten!
c.v., sanitair, elektra, zink en dakwerken,
stoomcabines, sauna`s en nog veel meer
Roelf Bronsema

Telefoon
Mobiel
Internet
E-mail

Hoofdweg 60
9697 NL Blijham
0597-532877
06-20816306
www.bronsemaloodgieters.nl
info@bronsemaloodgieters.nl

Hoofdweg 35
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9698 AA Wedde

Tel.: (0597) 52 22 95

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

Na de bochtjes kwam de slalom. En wel eentje met heel krappe
bochten. Ikzelf had hier in het begin wat moeite mee maar op den
duur (en na een korte afkoelpauze) kreeg ik het voorelkaar.
Verder op de dag (na een goedverzorgde lunch) kregen we achtereenvolgens nog een oefening met het principe achtje draaien.
Alleen was het bij deze oefening zo dat je 2 achten achterelkaar
rijden moest. Dus vier rondjes. Daarna moesten we om een
driepoot heen rijden. Hier zat een touw aan bevestigd die je dan in je
hand moest houden.Aan het eind van de dag kregen we een oefening waarbij we over een wip-wap heen moesten rijden en daarna
over een voorband.
Na nog een kleine nabespreking gingen we huiswaarts. Al met al
vond ik het een zeer leerzame dag waarbij je ook wat aan de oefeningen hebt in het dagelijkse verkeer. Zeker een geslaagde dag!
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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

20

tel.: 0597-422050

Geopend
7.00 - 20.00
zat. 8.00 - 19.00
zon. 9.00 - 19.00

Uw gemakswinkel voor uw dagelijkse benodigdheden

Open toertocht
door René Hoesen
Nou ze hebben het geweten…
Hoezo, ze hebben het geweten?...
Nou, bij aanvang van de toertocht had ik al vermeld dat ik een dag
ervoor onze helmen had gepoetst. Met als gevolg dat ze spiegelglad
waren en dus als een mes door de wind sneden. Dus dat betekende
een snelle sportief sturende toertocht in het vooruitzicht.
Het was natuurlijk fantastisch weer voor een toertocht; nee, echt
beter kon niet; lekker zonnetje, een heerlijke temperatuur en niet
teveel wind zoals het in het verleden wel eens anders ging. En hierbij denk ik natuurlijk aan de openingstocht van maart 2007 waarbij
de motor soms onder een hoek van 45 graden stond en dat was
dan gewoon op het rechte stuk. Maar net als wij hadden ook meer
van onze Mios leden wel zin in een lekker tochtje, dus de opkomst
van leden was niet gering. Totaal 67 deelnemers waarvan 24 geen
lid van MC Mios ‘93 waren.

Gladde helmen.
En als tevens lid van de toercommissie moet ik zeggen, het was een
mooie snelle route met goede wegen waarbij het achterbandje weer
mooi rond kon worden gemaakt. Dat hoefde natuurlijk niet; je mocht/
kon ook gewoon lekker toeren en genieten van de mooie omgeving.
Maar ja, zoals ik al zei, onze helmen waren te glad om rustig te
toeren; d’r moest rubber en benzine verbrand worden.
Jacob Schudde vertrok na het nuttigen van een kopje koffie van de
club en hij maande zijn medeverdachten tot enige rust want “dat
ding” zat nog op de wc. Met “dat ding” bedoelde hij zijn vrouw en ik
weet eigenlijk niet of Jacob mij dit wel in dank afneemt. Wij vertrokken als bijna laatste groep omdat Sipke en Geertje als leden van het
bestuur toch wel geacht werden om tot het laatste op inschrijvers te
wachten.
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ERKEND

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

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

22P E RTON
Hoofdweg 169 - Bellingwolde - tel. 0597-531352

Gelukkig verloste Henk Loois ons voortijdig uit ons lijden zodat we
tegen 10:40 toch de motor bij de oren konden pakken. De koffie
stop werd rond het middaguur genuttigd in Valthe waar net een
braderie/jaarmarkt gehouden werd. Tevens een uitstelling van oude
brommertjes, dus vele jongensharten begonnen weer extra te
kloppen. Terug denken aan vroeger; meissie achterop en dan plat
op de tank met 45 km/uur de weide wereld in.
Na het nuttigen van het onvermijdelijke kopje koffie met appeltaart
konden we verder richting lunch adres in Peize. Als je als laatste
aankomt, kan het wel eens voorkomen dat je bij een lunchadres
geen plaats hebt. En zo was het nu dus ook; eerst moesten we met
veel ellebogen werk ons een plaatsje in de zon veroveren.
Nee, geintje we hebben netjes op onze beurt gewacht natuurlijk.
Zoals gebruikelijk bij een open toertocht lag ook op dit lunchadres
weer een menu op ons te wachten waaruit we konden kiezen. Dit
werkt gewoon het snelste voor de uitbater omdat hij dan van te
voren een aantal dingen klaar kan maken.

De populaire uitsmijt
er
uitsmijter
er..
Natuurlijk, niet iedereen heeft altijd zin in de meestal toch wel populaire uitsmijter maar op zo’n dag gaat het niet om uitgebreid eten
maar je moet als motorrijder gewoon iets in je vretert hebben om de
volgende bochten weer goed te kunnen verorberen.
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VEILIG DE WEG OP

Autorijschool

Edwin Hillenga
Burg. Schönfeldsingel 36
9671 CJ
Winschoten

tel. 0597-412670
of 06-22493034
www.rijschooledwinhillenga.nl

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
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Kwaliteit voor scherpe prijzen

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

Ergens bij Aduard hebben we nog even een korte pauze langs de
weg gehouden; niet voor de gebruikelijke peukenpauze maar
gewoon even genieten van de stilte om ons heen. Nou ja stilte;
Hilvert kwam even later met zijn groepje voorbij suizen, dus stilte is
maar betrekkelijk.
Als enig lid van de redactie die vandaag meereed heb ik tijdens de
lunch nog geprobeerd om iemand te porren om een stukje te
schrijven voor de Pitstop maar iedereen was of te moe, of het was te
mooi weer, of er waren te veel muggen, of of of.
Nou ja, dan schrijf ik toch weer, maar dan moet je ook niet verwachten dat ik alle leuke anekdotes die jullie beleefd hebben onderweg
hier neerpen. Nee, ons groepje was ook zeer zeker niet saai, want
tijdens de lunch heb ik nog even de handen van mijn meissie
verbrand met gloeiende thee.
Als jullie dit stukje lezen zal het ongetwijfeld kl@#$%ten weer zijn,
maar nu zeg ik: lang leve het broeikas effect, want tot nu toe
hebben we een lekker voorjaar.

Nieuwe leden
Nieuwe leden die zich hebben aangemeld zijn:
Albert en Ingrid de Boer uit Nieuwe Pekela
Hilda Everts - Buze uit Winschoten
Jan Meijer uit Winschoten
Juko Kuiper uit Oude Pekela
Van Harte Welkom bij onze gezellige motorclub!
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Moderne werkplaats voor onderhoud en reparatie
Verkoop van nieuwe en gebruikte motorfietsen
Moto Noord
Bornholmstraat 8 B
9723 AX Groningen
Tel. 050 - 5273687
Fax. 050 - 5274814

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
H. Westerstraat 67
f ax: 059
7 - 675
746
0597
6757
9665 AN Oude Pekela www.graankorrel.nl

Sikru’s Naaischool
Naaicursus
In kleine gezellige groepen
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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

Opel dealer
voor de regio.
We hebben
altijd meerdere
goede gebruikte
G2 occasions op
voorraad !
Kom langs en
overtuig U zelf !!
27

Motorhoroscoop

Motorhoroscoop

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

7

-

Wedderveer

H. ENGELKES
Hoofdweg

Telefoon: 0597 - 561459

Fischer
Houtbouw
Wedde
30

Monstertocht
door Yvonne Fleurke
Van onze mo
club w
aren er 35 deelnemer
mott or
orclub
waren
deelnemerss
w aar v an 5 me
mett een duopassagier
duopassagier..
De tocht begon in Assen.

We moesten ons eerst nog even inschrijven bij het TT circuit. Er was
koffie met krentenbrood (dit kregen we van de club). Toen gingen
we ons verdelen over vijf groepen en begon de tocht. We gingen o.a.
door Witten, Veenhuizen, Doldersum, Eesveen, toen kwamen we in
Zwartsluis waar onze koffiestop was in ‘De Albatros’. We hadden
onze achterwerk nog niet eens in de stoel toen kwam er al iemand
van de bediening koffie brengen.
Daarna gingen we richting Zwolle, Hattem en bij Veesen hadden we
onze eetadres. We moesten over een dijkje om bij de ‘Eet Tapperij
Bijsterbosch’ te komen.
De bediening was er niet echt geweldig maar ze hadden wel een
reden, er waren nl twee ziek in de keuken. We hadden allemaal iets
besteld maar we moesten er heel lang op wachten. Degene die het
makkelijkste gerecht had (EEN GEHAKTBAL) moest bijna het langste wachten.
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Voor al uw:

♦ NIEUWBOUW - VERBOUW
♦ ONDERHOUD - RENOVATIE
♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
Morigerweg 22 - 9697 SN Blijham
Telefoon 0597 - 561433
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Toen we uiteindelijk ons eten ophadden, konden we onze weg vervolgen door Deventer, Oude molen, Hellendoorn. Toen we bij Ommen
waren hebben we nog even een ijsje gehad omdat we daar zin in
hadden, want het was erg warm op de motor. We zijn toen via Beerze,
Ter Apel, Sellingen en Vlagtwedde weer op huis aan gegaan.

Al met al ik vond het een reuze leuke tocht om mee te maken met
veel bos, open vlaktes en bergen (Holterberg), heel afwisselend.
TOURCOMMISIE BEDANKT!

DE SNIKKE

PARTY SERVICE
TEL.: 0597 - 612980
OSCAR EN YVONNE LAMAIN STAAN KLAAR VOOR AL UW:
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Bruiloften, Recepties, Broodtafels, Koude en Warme Buffetten,
Barbecues, Diners, Oud Hollandse Spelletjes, etc. etc.
Zalen tot 300 personen

11 Stedentocht
door Marga Duit
We hadden ons op gegeven voor de
friesche elfsteden tocht.
Maandag morgen gaat om 4.15 uur de wekker (gaap), eerst kijk ik
naar buiten, droog weer. Beneden aan de koffie, denk ik, waar zijn
we aan begonnen. Maar we zeggen tegen elkaar, laat het maar over
ons heen komen. Om 5.40 staan we gereed voor ons huis, want Bé
zal om 5.45 bij ons zijn. En ja hoor, hij is een man van de klok en
samen rijden we naar Winschoten, waar we Yvonne ophalen, want
die ging met Bé mee vandaag.

Ver
slapen (gaap)
erslapen
Helaas was Yvonne nog niet gereed (had zich verslapen, had die
avond er voor nog gewerkt), dus reden Jaap en ik naar Formido,
want daar zouden we om 6.00 uur verzamelen. Ook Renee en
Gebina kwamen er aan en toen ook Bé en Yvonne er waren ging het
met 12 motoren waarvan er 7 met duo passagier richting
Leeuwarden.
Daar aangekomen keek ik mijn ogen uit, wat veel motoren. We
werden door een man met een oranje hes aan de parkeerplaats
opgeleid. Toen we de motor geparkeerd hadden wist ik niet waar ik
het eerst moest kijken, mensen, oude auto’s, en motoren.
Veel mensen hadden al gezegd, ga toch een keer mee, het is hartstikke mooi en gezellig. Binen in een grote hal ging jaap ons aanmelden en ik ging voor koffie zorgen. We kregen een vaantje en een
sticker mee, want die moesten op de motor geknupt en geplakt
worden, zo konden ze zien dat we bij de elfsteden tocht hoorden.
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De heren maakten de toer tocht op papier in hun routelezer. Toen
we buiten alles gereed hadden, gingen we op weg.
Door verkeersleiders en politie werden we op sommige plekken
geholpen, want het was even een chaos. Eenmaal op gang ging het
nog niet zo vlot. Ik dacht, als het de hele rit zo jengelen is, nou dan
hebben we een lange dag voor de boeg. Daar kwam eindelijk een
einde aan en ging het heerlijk.Het leek de run van Winschoten wel,
zoveel mensen en kinderen langs de weg of in hun tuin, en maar
zwaaien.
Sipke en Geertje reden voorop en dat ging prima, maar na ander
half uur rijden wilden we toch wel even stoppen. Ja, Sipke is dan
geen roker meer, maar een paar van ons nog wel. Na de nicotine
stop was het wel moeilijk de weg weer op te komen, toen er dan ook
eindelijk een gat viel tussen de motoren, was het optrekken geblazen.
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Trefpunt voor alle motorrijders

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

Koffie, koffie, lekker bakkie koffie!
Over prachtige wegen en dijken en door dorpjes, was het tijd voor
een koffie stop. Na een lekker kop koffie met vlaai of appel gebak
of iets warms ging het weer verder. Toen we al een paar stempel
posten warren gepasseerd, waren Jaap en ik 2 motoren kwijt. René
en Gebina en Henk Brouwer waren weg. Intussen waren er tussen
ons en Hilvert al 5 vreemde motoren gekropen. Toen Jaap dan ook
even in kon halen en Hilvert hiervan op de hoogte kon brengen, is
die naar voren gereden om Sipke in te lichten.

* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* ONDERHOUDSWERKEN
Schoollaan 26, 9697 SR Blijham, Tel. 0597-561679

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

Eindelijk op een dijk konden we stoppen, en Jaap met René aan het
bellen. Maar die had zijn mobieltje niet aan, dus maar blijven proberen. En ja hoor, contact er werd afgesproken, dat wij op hun bleven
wachten. Intussen had Bé, Marga een gekneusde rib bezorgd en
hield Yvonne het bijna niet meer droog van het lachen. Eindelijk was
de groep compleet en even bij gepraat, dus konden we verder met
de toertocht. Langs mooie slinger weggetjes en prachtige landschappen en af en toe een buitje kwamen we weer bij de grote hal terug.
We hadden afgesproken dat we in Niebert bij “in de Klaver”zouden
gaan eten. Even nog een kop koffie of wat fris en de elfsteden plak
in ontvangst nemen, ging het naar Niebert.

Het leek wel een Zwemwedstrijd.
Nou, wat ons toen over kwam, het goot ineens. We waren dan ook
sjeik en sjeik nat toen we bij ‘In de Klaver’ arriveerden. Met een kop
soep vooraf werd ik weer een beetje warm, want door die hoos bui
was ik koud. Nadat iedereen had afgerekend, wilden we weer op
weg. Maar René en Gebina moesten eerst hun ijs nog opeten, die bij
het menu hoorde.(volgende keer eerst goed lezen René).

Vliegende boten.
Op de snelweg gingen de sokken er in en schoot het lekker op.
Ineens gingen Henk Loois en Jaap in de remmen, want een auto
voor ons deed zijn alarm lichten aan. De rest van de groep waren die
al voorbij en hebben het misschien niet gezien. Toen ik bij Jaap
langs keek, heb ik eerst in mijn ogen gewreven. Dit zie ik niet goed
dacht ik bij mijzelf, maar het was wel waar .Ik zag echt een vliegende boot, die van een boot trailer vloog. Gelukkig vloog hij de
goede kant op, de berm in.
Henk, Jaap en ik zijn op de vlucht strook gestopt en hebben de
vrouw, die erg geschrokken was, met nog een man geholpen. Nadat
we de boot weer op de trailer hadden kon het huiswaarts gaan.
Henk trok lekker het gas los en het duurde ook maar even en hij
was een stipie. Wij zijn maar wat rustiger naar huis gereden. Ik kijk
terug op een mooie dag en misschien volgend jaar weer.
Aan deze elfsteden tocht deden mee:
123 auto’s
32 trikes en
3640 motoren.
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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

42

Verjaardagskalender
April:
Jan Bos, Jan Bruining, Aad van der Graaff, Albert Heemstra, Thijs Helmers, Wichert
Kenter, Berend Koopman, Marcel v/d Laan, Oscar Lamain, Henk Meulenkamp, Rieks
Nieland, Harjah ter Harkel, Alex Oldenburger, René Perton, Siegrid Rosema, Geertje
Roukema, Henk Schepers, Christien Spa, Jan Stuiver en Geert Veenstra.

Mei:
Henk Brouwer, André Conradi, Harm Ekamper, Hanno Engelkes, Hilda Everts, Willem
Glazenborg, André Komies, Boje en Petra Lap, Richard Lourens, Robert v/d Meulen,
Wim Molanus, Cinthia Potter, Gert-Jan Prins, Sipke Roukema, Petter v Setten, Jaap
Siems, Jack Veldkamp en Gerrit Velthuyzen v Zanten.

Juni:
Johan Bontsema, Greetje de Waard, Albert Elting, Willem Hensema, René Hoesen,
Jan Kolthof, Sieneke Kruiuze, Willy Kruze, Cornelis Lap, Wuppie Lohof, Henk Loois,
Esra Siemons, Fré Siemons, Luppo Teuben, Jacob Toutenhoofd, Bé Vrieze, Gebiena
Westerling en Trijnie Wierenga.
Bovenstaande leden Van Harte Gefeliciteerd en een smok van moeke.

Wist u dat
- er al weer 4 tochten gereden zijn?
- de avondtoertocht en BBQ op 7 juli worden gehouden
- de club diverse nieuwe leden heeft ingeschreven
- er nog leden zijn die hun contributie niet hebben betaald
- dit bijna altijd dezelfde personen zijn
- de zomervakantie in aantocht is
- het bestuur, toercommissie en redactie ieder clublid een prettige vakantie toewenst
- de open toertocht op 19 Augustus is
- iedere motorrijder mee kan doen
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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 :
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WWW.VANDERWALBLIJHAM.NL

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

Comic Corner
Er loopt een jongetje over de Wallen.
Als er een man een hoerenkast uit komt stappen, zegt het jongetje
tegen hem: “Ik weet waar jij geweest bent.”
De man geeft het jongetje 25 euro en zegt: “En nou mondje dicht
he? Niet verder vertellen.”
Thuis vertelt het jongetje aan zijn vader wat hem is overkomen.
De vader zegt tegen zijn zoon: “Dat is eigenlijk helemaal niet zo
netjes, wat je gedaan hebt.
Dat is afpersen. Dat moet je maar gaan biechten.”
Dus gaat het jongetje naar de kerk.
Hij gaat naar binnen en komt meneer pastoor tegen.
“He,” zegt het jongetje, “nou weet ik ook nog waar je werkt.”

Een man met een bochel en een man met een houten poot zitten
samen in een cafe.
Tegen sluitingstijd wil de man met de bochel naar huis, maar de
man met de houten poot blijft nog een afzakkertje drinken.
De man met de bochel vertrekt en neemt de kortste weg naar huis:
over het kerkhof.
Als hij over het kerkhof loopt, komt er plots een spook op hem af, en
die roept: “Hoe, hoe, wat heb je daar op je rug?”
”Oh, een bult,” zegt de man berustend.
“Geef maar hier,” zegt het spook en neemt zo de bochel weg.
De volgende avond vertelt de man aan zijn vriend in het cafe wat
hem is overkomen: “Loop ik over het kerkhof, komt er een spook op
me af, vraagt wat ik op mijn rug heb en neemt ze mijn bochel weg.
Weet je wat jij moet doen?
Jij moet vanavond ook over het kerkhof gaan!”
Dezelfde avond loopt de man met de houten poot over het kerkhof.
Dan verschijnt plots het spook, dat roept: “Hoe, hoe, wat heb je daar
op je rug?”
”Niks.”
Zegt het spook: “Hier, heb je een bult!”
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De RUIMSTE brommobiel
Sport
XTOO
MA

De nieuwe

Sport

X

XTOO
MA
Sport

X

Nu bij ons te bewonderen.
Nu nog ruimer en comfortabeler.
U bent van harte welkom!

XT

Autobedrijf Jan Bruining
Reparatie / Onderhoud / APK / Schade / Banden
Nieuwe & gebruikte auto’s
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Leidijksweg 3, 9695 CP Bellingwolde, Tel.: 0597 - 532424, Fax: 0597 - 532750

Sp

Motorjargon
deel 4 : p - u
P
p.p.: 1. peuk pauze 2. pies pauze.
pannenset: groepje Honda Pan European-rijders.
pakkelarie: bagage.
pedaalemmer: zo’n vierwielig koekblik, wat sommige gebruikers ook wel
automobiel’ noemen, terwijl die meestal stil- en in de weg staat.
pekelfiets: 1. motor die zeer te lijden heeft gehad van pekel op de weg of het
buitenstaan en er niet meer uitziet. 2. motor voor het betere glij en stuiter werk.
penze-knijper: niergordel.
petroliestel: tweetakt motorfiets.
pinfiets: motor van minder dan €1000.
pingelwater: benzine.
pisbak met jarratel aandrijving: Harley Davidson met tandriem aandrijving.
pispot: Duitse helm.
plakkers: banden met veel grip.
poezelen: rustig rondtoeren.
plof: motorfiets.
plofbak: Harley-Davidson (zie ook tractor)
ploffen: rustig toeren op een motor met een lekkere knal in de uitlaat.
poetsen: schoonmaken om er de blits mee te kunnen maken bij je vrienden.
polder-kanon: zie buikschuiver.
potje: “police” helm, die als een pot op je kop zit.
potje knorren: stukje gaan rijden.
pretpakket: tuningsset.
priller: Aprilia.
prit: benzine.
pruimentriller: damesbrommer.
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R
raceplee: scooter.
ragbak: Motorfiets die niet meer glimt en soms gebreken vertoond, maar
de eigenaar is er trots op.
ratbike: verwilderde ragbak motorfiets met een persoonlijke uitstraling.
Vaak matzwart, of allerlei bonte kleuren.
rent-a-snol: een lekker wijf achter op een Harley bij een iets te oude berijder.
remparachute: regenoverall.
rice-burner: Japanse motor.
ricer: Japanse motor.
rice-rocket: snelle jap.
rijdende kerstboom: motor met meer watt aan verlichting dan cc in het blok.
rijdende kliko: Honda Goldwing.
rookdoosje: 2-takt motor.
rubbertje(s): band(en).
rugwarmer: iemand die achterop zit
rugzakje: iemand die achterop zit
rukbunker: een kampeertent.

S
schaamrandjes: niet bereden gedeeltes aan de zijkant van de band.
scheurijzer: 1. racemotor 2. oude motor.
schildpadbezine getankt?: laatste van de groep zijn.
schopsteel: kickstarter.
schoorsteen: belachelijk grote/dikke uitlaat.
schraap ijzer: racemotor.
schraper: Iemand die versleten kneepads heeft op zijn broek.
slaapzak: gewatteerd textielen motorjack.
slaper: iemand die zijn knee-pads met een slijptol heeft bewerkt.
sliert: chopper.
slinger: kickstarter.
stofzuiger: BMW K1200 RS.
stofzuigerslangen: luchtinlaatkanaal van een Kawasaki ZXR750/400.
stoomfiets: motorfiets.
stoppers: remmen van een motorfiets.
stoppie: hard remmen met je voorrem zodat het achterwiel los komt.
stukgaatie: Ducati.
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UBBENS BOUWSTOFFEN

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
50

Fax: 0597-613653 • www.koertsdakwerken.nl

De adverteerders denken aan ons...
Denkt u aan onze adverteerders!
S (vervolg)
straatexzeem: schaafwond van een valpartij met de motor.
streetfighter: motorfiets die opnieuw is opgebouwd met onderdelen van
verschillende merken motoren, vaak uitgerust met brute motoren.
strepentrekker: hard rechtuit rijden, meestal dragracers.
stukkie scheuren: een eindje voortbewegen op een motorfiets met
aanzienlijke snelheid.
sturen: even een stukje gaan sturen, een rit gaan rijden.

T
tankslapper: gevaarlijke resonantietoestand van een motor waarbij
het stuur onbeheersbaar heen en weer slaat (zie ook speedwobble)
tandjes poetsen: verkeerd schakelen, zodat je de tandwielen hoort kraken.
teefsteun: sissybar.
tegenaankwakzak: airbag voor motorfietsen.
telefooncel: BMW C1.
theepot: Suzuki GSX 600 F.
toeren: 1 lekker met je motor rustig over mooie wegen rijden; 2 aantal
omwentelingen van de krukas per minuut.
tractor: Harley-Davidson en Moto Guzzi.
trilplaat: Harley-Davidson.
tril-twin: Ducati
triple: motorblok van een driecilinder Triumph.
truttenschudden: chopper.
tuffer: motorfiets met een cilinderinhoud onder de 1000cc.
tupperware bak: Honda Goldwing, enz..
tupperware party: Honda Goldwing, enz..
tweepits petroleum stel: oneerbiedig woord voor oude Harley-Davidson.

U
uitlaat: gedeelte van de motor waar het geluid uit komt.
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Lid worden?
Wilt
ook
dan

u, (vrienden of kennissen met een motor zijn
welkom) lid worden van een motorclub? Aarzel
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:

53

54

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

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

