HENDY BAR
Blijham

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

Bij het verschijnen van deze Pitstop ligt de vakantie voor velen al weer
achter ons. Misschien zijn er wel leden die de vakantie met de motor
hebben gedaan. Het zou leuk zijn om daar eens een verslagje van in de
Pitsop te hebben.
Ik heb gehoord dat het kampeerweekend in Duitsland een groot succes is
geweest. Zelfs heb ik gehoord dat het voor herhaling vatbaar was. De barbecue en de avondtocht werden goed bezocht.

Voorwoord

Beste motorvrienden.

Op 8 september hebben weer een groot aantal van onze leden deelgenomen aan de RUN van Winschoten. Dit jaar weer een groot evenement met
zelfs een Europees kampioenschap en een wereldbekerwedstrijd voor de
100 km. Veel buitenlandse lopers dus.
Ik wil afsluiten met een waarschuwing aan alle motorrijders, maar vooral
ook autorijders. Ik lees de laatste tijd veel in de krant over ongelukken
waarbij motorrijders het slachtoffer zijn. In veel gevallen worden deze veroorzaakt door automobilisten die de motorrijder niet in de gaten hebben.
Wees daarom voorzichtig en kijk uit voor twee of drie of meer. Hou het
overige verkeer goed in de gaten. Kijk verder dan de auto voor je en achter
je. Dan zien we elkaar weer bij een volgende tocht.
Ik sluit af met jullie veel leesplezier te wensen.
Henk Loois
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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
novvember 200
2007
Kopij vvoor
oor nummer 4 moe
oor 1
6 no
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
1 t/m 3 juni
14 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 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.

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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MOTOPORT LEEK HÉT ADRES VOOR ELKE MOTORRIJDER
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Welke motorrijder kent het niet; lekker een stukje toeren op
een vrije middag, de omgeving in je opnemen en natuurlijk met
volle teugen genieten van je motor. Het is altijd leuk om
ook een doel te hebben voor je rit. Een plek waar elke
motorrijder zich thuis voelt.
Bij MotoPort ben je wat dat betreft altijd aan het juiste
adres. Om even de benen te strekken of om een lekker
bakkie koffie te drinken en een praatje te maken met

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

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

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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Kampeerweekend
door Christien Spa
Na wat onderhandelingen in het bestuur werd het
kampeerweekend definitief vastgesteld op 8-10
juni jl. De bus werd zoals al jaren een gewoonte
is ingehuurd bij garage Puma en op de dag van
v er trek ingeladen door he
hett bestuur
bestuur..
De leden die mee gingen hadden zich al weken van te voren opgegeven, dus met 15 personen vertrokken we richting Duitsland naar
camping Berkenhof in Wierden. Geertje en Christien reden op de
bus, die zijn wat eerder vertrokken dan de motorrijders, daar die
toch wat vlotter kunnen dan wij met de bus.

Zo rond 19.30 uur kwamen we op de camping aan, een motorcamping die wat achter op een smal weggetje zat. Er stonden al vele
motoren en tenten want er waren nog 3 motorclubs, na een kop
koffie te hebben genuttigd werd ons het veldje aangewezen waar
we met ons eigen leden konden staan.

11

Eindeloos vrij

Vrijheidsweg 19 Veendam
tel. (0598) 614506 fax (0598) 627062
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WWW.MULDERSMOTOREN.NL

Een leuk veldje achter het restaurant en nabij de douches en Wc’s.
Lekker handig, alles bij elkaar. Toen de anderen kwamen hebben
we met z’n allen de tenten opgezet (de ene wat vlotter dan de
andere) en nog wat gegeten.
‘s Avonds was er een gezellige live artiest uit de regio, die kon de
boel flink op de kop zetten (met zingen dan) hartstikke leuk en
gezellig, dit ging tot in de kleine uurtjes door. Doch er was een limiet
en daar werd aan gehouden. Na afloop ging ieder voldaan liggen
pitten, met lawaai, gegrom, gesnurk, geblaas of ‘gepoest’, enz enz.
De volgende morgen stond er een zeer uitgebreid lopende ontbijt
klaar, echt alles erop en eraan. Daarna werd er een toertocht gereden voor liefhebbers, ook kwamen er nog 4 leden bij die zaterdagmorgen en René en Gebiena kwamen langs om de toertocht mee te
rijden. 2 tenten moesten nog opgezet worden en dat duurde toch
een eeuwigheid, ze zaten met stokken door elkaar en verkeerde
stukken aan elkaar enz. Deze mensen hadden de avond ervoor niet
meegemaakt, daar kon het niet aan liggen maar ja……het gebeurde.

Met 8 personen zijn we naar een dorpsfeest geweest, daar stonden
een paar tenten, je kon mee doen aan bierkratten stapelen en nog
aan andere spellen. Bierkrat stapelen leek ons wel wat en de jongens gaven zich hiervoor op. Berend, Reinder en Egbert stapelden
22 kratten op elkaar maar waren toen niet de winnaar. ‘s Avonds
zijn ze terug gegaan om te kijken of ze wat gewonnen hadden en ja
hoor….. zie daar een medaille, wat waren ze trots!!!
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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

De overige personen zijn met de motor vertrokken richting
Teckelenburg, die hebben een prachtige tocht gemaakt. Bij terugkomst was ieder uitgeteld, de meeste namen een pituurtje, zodat
ze ‘s avonds uitgerust konden barbecueën.
Voor alle 4 motorclubs in totaal 160 personen, was er een perfect
barbecue geregeld. ‘s Avonds gezellig rondom het kampvuur zitten,
spelletjes doen of anders vermaken.
De volgende dag na het ontbijt werden de tenten afgebroken, spullen ingepakt en ging het “prut” weer huiswaarts.
Een beregezellig weekend.
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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

Een pituurtje
vooraf gaand aan
de Barbecue.

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 tocht en ...
door Ilse Hummel
Hallo allemaal, Ik ben Ilse Hummel en ik heb tijdens
de barbecue tocht bij mijn vader achterop gezeten.
We zijn bij de Hendy Bar vertrokken om ongeveer 18.00 uur. Het was een tocht door
Noord-Oost Groningen. We waren op weg naar café De IJzeren klap in Lageland waar
we wat gingen drinken. Er was daar ook een live band. Het was er heel gezellig.
Het was niet zo heel warm maar er waren buiten het café kinderen die gewoon in
kleren het water insprongen, dan renden ze een rondje, gingen op de springkussen
en sprongen weer in het water. En zo ging dat een poosje door.
Toen we weer vertrokken bij het café, gingen we via Muntendam en Meeden. Zo
reden we terug naar Oude Pekela. Mijn vader moest mijn moeder nog halen voor de
BBQ dus wij zijn niet meegereden terug naar de Hendy Bar. De barbecue weet ik niks
van. Daar vertelt mijn moeder over.

... de barbecue
door Herma Hummel
De barbecue begon omstreeks half elf en wij
waren tegen die tijd dan ook aanwezig.
Er waren ook al enkele leden met aanhang en zo langzamerhand druppelde iedereen binnen, wat resulteerde in een gezellig groepje van ongeveer 30 personen.
Dit keer zaten we niet in een tent achter de Hendy Bar maar onder partytenten voor
de Bar en met de aanwezigheid van een terraskachel was dit zeer aangenaam.
Rond 23.00 uur was de het vuur heet genoeg en konden we aanvallen!!!!!!
De salades en het vlees zagen er allemaal zeer goed uit en waren door de gastheer/
vrouw volgens zeggen allemaal zelf bereid. Het was een zeer smakelijke en gezellige avond die voor ONS tegen éénen ten einde liep. Dus mensen misschien tot de
volgende keer.

19

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
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tel.: 0597-422050

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

Uw gemakswinkel voor uw dagelijkse benodigdheden

Wist u dat?
- wij kampeerden op camping De Berkenhof te Wielen in Duitsland
- deze camping 100 m. over de grens bij Hardenberg ligt
- het er met name vrijdagsavonds erg gezellig was
- dit kwam doordat er live-muziek was waarbij wij de voetjes van de vloer tilden
- tent opzetten veel energie vraagt
- fam. Lohof hier alles van weet
- het weer overwegend zomers was
- René en Gebina zaterdags ook op de camping kwamen
- en een leuke toertocht naar Tecklenburg voorreden
- de achterblijvers een kijkje namen op het 25-jarig folksfest in het dorpje Wielen
- zij al wandelend, terug naar de camping, doorweekt werden door een fikse bui
- Reint, Egbert en Berend zich op het folksfest in de strijd wierpen om de hoogste
stapel bierkratten
- zij alles op alles gezet hebben en daardoor een medaillon hebben gewonnen
- zij hierdoor beretrots waren
- de tent van Berend en Jannie niet waterdicht bleek
- hun bed hierdoor in de droger moest
- dit kwam doordat de tent niet te strak opgezet was
- hier ook bleek dat snel en goed niet altijd samen gaan
- Berend en Jannie ’s nachts toch weer droog konden slapen
- het ontbijt en de BBQ zich goed lieten smaken
- er foto’s van het kampeerweekend te zien zijn op de site van onze club
- de redactie heel veel moeite moet doen om een vrijwilliger te vinden voor het
schrijven van een verslag
- zij dit heel graag anders zou zien
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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

Open toertocht
door Henk Loois
De week voorafgaand aan deze datum heb ik de
weersverwachtingen goed in de gaten gehouden.
Het zag er niet zo geweldig uit.
Zondags was het toch mooi. Blauwe luchten met enkele bewolking. Een aangename
temperatuur om motor te rijden. Na het tanken naar de Hendy Bar voor de inschrijving en ons kopje koffie. Met acht motoren zijn we op pad gegaan.
Bij de rotonde aan het einde van de Turfweg lag een groot zandspoor. Daar was die
ochtend een auto over de bermrand gereden en met een kapot carter doorgereden.
Een oliespoor was daar door het zand afgedekt. Na veel kronkelwegen, door kleine
plaatsen en mooie landschappen kwamen we in Onderdendam. Daar was voor ons
de koffiestop bij de molen Hunsingo. We hebben daar lekker buiten aan het water
koffie met appeltaart gehad. Lekker bijkletsen over van alles en nog wat.
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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

Na de koffiestop weer op de motor en de tocht vervolgt. Door Maarhuizen, Kleine Huisjes en Hornhuizen kwamen we uiteindelijk in de
haven van het Lauwersmeer. Daar was aan de haven een lunchstop. Op het parkeerterrein stonden al rijen motoren. We hebben
onze motoren erbij gezet en zijn met onze bestelling heerlijk buiten
op het terras gaan zitten. Lekker eten en genieten van de vis.

Na de lunch zijn we aan de Friese kant van het Lauwersmeer teruggereden. Na een aantal plaatsen die het goed zouden doen in het
plaatsnamenscrabble, zoals Anjum, Tibma en Ee zijn we de provincie Friesland weer uitgereden. Opvallend is toch het verschil in huizen en dorpjes tussen Groningen en Friesland. Datzelfde heb je ook
als je in Bellingwolde de grens overgaat naar Duitsland. Direct zijn
de verschillen zichtbaar.
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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

Onderweg in Eelde/Paterswolde werden we door een file gedwongen te stoppen. Dit is niets voor motorrijders, dus haalden we in.
Voor aangekomen bleek een fietstocht t.b.v. de kankerbestrijding,
Ride for the Roses, voorbij te komen. Dus werd er rustig gewacht tot
de stoet voorbij was.

Daarna ging het via een mooie route over Tynaarlo, Annen, Spijkerboor en Zuidwending weer terug naar Blijham. Wij hebben een hele
mooie route gereden. Met toch weer nieuwe stukjes route. Ook was
ik blij dat op de route niet veel plekkenwaren met van die uitgereden bochten met veel grind in de bocht. Dat is eigenlijk wel normaal
in de kop van Groningen.
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Opel dealer
voor de regio.
We hebben
altijd meerdere
goede gebruikte
G2 occasions op
voorraad !
Kom langs en
overtuig U zelf !!
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Achteraf is er nog door een “niet lid” van MC Mios ‘93 geweest die
enkele kritiekpunten had. Dat ging over te weinig bochten en binnenwegen en verkeerde bordjes. Natuurlijk mag iedereen kritisch
zijn, maar dit is onze stijl van ritten. Zo zijn we het gewend. En daar
zal een buitenstaander het mee moeten doen.

Onze groep heeft genoten van de tocht en doen bij dezen een compliment aan de uitzetters. We vond het weer mooi, en alle andere
87 deelnemers ook denk ik.

Nieuwe leden
Het nieuw lid dat zich heeft aangemeld is:
Harold Speelman uit Vlagtwedde
Van Harte Welkom bij onze gezellige motorclub!
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* Voor al uw GRAAFWERKZAAMHEDEN
* Tevens voor SLOTEN GRAVEN met Tallud bak

7

-

Wedderveer

H. ENGELKES
Hoofdweg

Telefoon: 0597 - 561459

Fischer
Houtbouw
Wedde
30

Motorvakantie Sauerland
door René Hoezen
Het land van de 1000 heuvels. Dit jaar hadden we eens geen
verre motorvakantie gepland. Nee, maar dit jaar gingen we
zelfs 2x op vakantie.
Eerst een weekje in een stacaravan in Harderwijk met z’n drieën; lekker fietsen en
naar Flipper natuurlijk. Van dat fietsen kwam niet veel omdat de weergoden ons niet
echt gunstig gestemd waren. Welgeteld 2 dagen hebben we een beetje droog rond
kunnen fietsen, waarvan de 2e dag Gebina ook nog op een gehuurde fiets moest
rondtoeren.
Ja, niet alleen de weergoden maar ook de “blijf-van-mijn-fiets-koop-jezelf-een-fiets”
goden waren ons niet gunstig gestemd.
Mijn ouders zouden een dagje bij ons komen om samen op de fiets Harderwijk te
verkennen dus ik moest ’s morgens 2 fietsen huren op de camping. Bij het weglopen
richting campingreceptie viel me nog niets op maar bij terugkomst bij de stacaravan
viel me op dat Gebina’s fiets gestolen was.
We hadden de fietsen op slot staan voor het huisje en even verderop zagen we een
sleepspoor van het achterwiel staan. Direct aangifte gedaan via internet natuurlijk
maar die fiets zien we natuurlijk nooit meer terug. Gelukkig dekt de reisverzekering
nog een beetje.
Dus dat was de eerste vakantie.
Hopelijk hadden we bij de 2e vakantie meer geluk.
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Voor al uw:

♦ NIEUWBOUW - VERBOUW
♦ ONDERHOUD - RENOVATIE
♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
Morigerweg 22 - 9697 SN Blijham
Telefoon 0597 - 561433
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Vrijdag ’s morgens om 9:45 vertrokken, en we hadden wel zin in
een lekker weekendje sturen. Het voorspelde weer voor dit weekend was goed en zonder veel problemen zoals verkeersopstoppingen en/of regen kwamen we rond 14:15 aan in Altastenberg;
een paar kilometer vanaf Winterberg in het Sauerland.
Mooi hotelletje met Nederlandse eigenaren in een lekkere ongedwongen sfeer. Als je in Winterberg zelf verblijft heb je misschien ’s
avonds iets meer te doen in de vorm van live entertainment. In dit
hotel met plaats voor 50 personen kon je ’s avonds eigenlijk niet
veel meer doen dan te genieten op het terrasje van de ondergaande
zon. En natuurlijk een lekker glaasje wijn of ein helles bier.
Zaterdag morgen vroeg uit de veren voor een Nederlands ontbijt
met gelukkig Nederlandse koffie en niet van die slappe Duitse prut.
Nee, mevrouw had gewoon Senseo koffie.
Dus om 9:15 zaten we op de VFR voor een rit van 272 km uitgezet
op de Garmin navigatie. Wat is het toch heerlijk ontspannen rijden
met de navigatie; geen geouwehoer onderweg met afslagen etc.
Nee, de Garmin gaf ruim van te voren aan welke afslag en of ik
rechts of links moest aanhouden op de uitvoegstroken; heerlijk.

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

Maar waar de Garmin niets aan kon doen zijn de vele wegopbrekingen en omleidingen die nu weer op ons pad kwamen. Let
wel, de Garmin zorgt feilloos voor een nieuwe route. .maar die route
loopt dan niet helemaal meer langs de leuke meren en stuwmeren
die je eigenlijk voor ogen had.
Vorig jaar waren we met de motor aan het Gardameer in Italië en
2 jaar geleden in Oostenrijk maar ik moet zeggen je hoeft echt niet
ver weg voor ontzettend mooie stuurwegen. In tegenstelling tot Italië en Oostenrijk zijn in het Sauerland de wegen mooi breed en
overzichtelijk en vind je geen rotsblokken in de bochten.

Nee, het was weer fantastisch op 1 spannend moment na dan. Wij
reden berg op en in een flauwe bocht naar links kwamen 2 inhalende auto’s naar beneden. We konden alleen maar hard remmen
en zo ver mogelijk naar rechts gaan om de kamikazepiloten de
ruimte te geven.
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’s Avonds in het hotel werden we weer verwelkomd met een heerlijk
glas; in mijn geval was dat een glas melk voor de broodnodige eiwitten. Het eten was “spitze”in het hotel en de aankleding was super.
Het lijkt me heerlijk om met een iets grotere groep motorrijders door
het Sauerland te blazen. Want blazen wil je; dat lokken de wegen
gewoon uit; super overzichtelijk glad asfalt. Als je daar een toertocht uitzet zul je nooit het commentaar krijgen dat er te weinig
bochten in de route zaten.
De terugreis op zondag begon met veel tegenzin natuurlijk. En
zondagmorgen voor 11 uur is volgens mij de tijd dat de plaatselijke
motorrijders allemaal onderweg zijn want de een scheurt je nog
harder voorbij als de ander. Ze weten natuurlijk precies dat er nu
nog niet veel van de trage plattelanders als wij Nederlanders onderweg zijn.
Begin er ook absoluut niet aan om zo iemand proberen bij te houden, want dat verlies je echt. Ik werd zelfs ingehaald door een 1.0
Peugeotje 106 en die kon ik dus echt niet bijbenen. Ja, op acceleratie
wel maar de bestuurder wist precies waar de volgende bocht heen
liep en hoe hard hij/zij er door kon.
Ik heb net voor de vakantie voor en achter een Michelin Pilot Road
2 laten monteren en aan het einde van zo’n dagje blazen plakte de
band gewoon aan de zijkanten; zo warm was het rubber geworden.
En rullen op een road band betekent toch ook wel dat het hard
genoeg ging. Maar je weet met een VFR kom je niet vaak voor verrassingen te staan wat weggedrag betreft.
Nee, echt een heerlijk fietsje de VFR.
Misschien iets om over na te denken voor volgend jaar of misschien
zelfs nog dit najaar. Met een groepje blazen het Sauerland. Oh ja, de
Red Bull heeft nu ook weer zijn diensten bewezen.
Mvgr VFRené en VFRouw
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Trefpunt voor alle motorrijders

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

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

Verjaardagskalender
Juli:
Trijnko Begeman, Jurren Boltjes, Tom de Vries, Tom Eiten, Chris
Hesseling, Jonnie v Hoorn, Bert Lammerts, Erik Modderman, Erna
Mulder, Dethmer Nuus, Harold Speelman.

Augustus:
Jaap Duit, Binie Engelkes, Jan Pieter Everts, Nico Hensens, Hilda Koning, Bé Nieboer, Harry Rouppé, Karin Schuurman, Koos Spa, Willie
Swarts, Theo Visser.

September:
Roelf Bruins, Henry Fischer, Yvonne Fleurke, Henk Folkringa, Bé
Glazenborg, Henk Goren, Harold Hemmens, Klaas Heres, Roelf Huls,
Roelf Hummel, Jan de Jager, Flip Kolthof, Rob Mulder, Bart Perton,
Edwin Wiebrands, Ronnie v/d Zijl.
Bovenstaande leden Van Harte Gefeliciteerd en een smok van moeke.
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* 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

Rijden in de bergen
Deel 1
Algemene bergtips
Het rijden in de bergen is niet zo moeilijk als je een paar standaard
regels in gedachten houdt. Bijna iedere berg of pas kan met de
motor bereden worden. Het voordeel van motorrijden is, dat doordat je hoog op je motor zit, je het verkeer goed kunt overzien.

Drie geboden voor het rijden in de bergen:
Eerste gebod: geen angst voor krappe bochten, steile passen en
moeilijke passages. Wie een bepaald gedeelte niet vertrouwt, zou
dat ook niet moeten rijden. Velen hebben de lol er voorgoed af
wanneer ze een keer onderuitgegaan zijn.
Tweede gebod: altijd ontspannen rijden. Zodra je nerveus of
gespannen bent, een pauze inlasten en lekker naar andere motorrijders gaan zitten kijken.
Derde gebod: valse trots is in de bergen - en natuurlijk algemeen bij
het motorrijden - uit den boze. Er zijn altijd mensen die de rit vaker
gereden hebben, die meer risico’s nemen of echt beter rijden dan jij.
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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
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Je uitrusting
Neem altijd een reparatiesetje mee. Als je weet welke sleutel waar
gebruikt wordt is dat wel zo handig. Leren broek, leren jas, regenpak, bril en handschoenen en een reserveshirt natuurlijk. Belangrijk
is warme kleding, want in de bergen wil het weer nog wel eens
omslaan. Verdeel je bagage gelijkmatig over je motor om het zwaartepunt zo min mogelijk te beïnvloeden. Levensmiddelen zijn vaak
niet nodig, in de bergen vind je bijna op elke pas wel ergens een
restaurant of eetcafé.

Afdalen
Het afdalen van een berg is een heel ander verhaal dan het bestijgen ervan. Houd er vooral rekening mee dat je remschijven 800
graden heet en roodgloeiend worden als je op de foute manier de
berg afdaalt, waardoor je remwerking zo goed als nihil is.
Hierdoor ontstaat een fatale kettingreactie:
- de hitte straalt uit naar je remcilinder.
- het water in je remvloeistof verdampt.
- de druk op de rem drukt de ontstane neveldamp samen.
- de remweg wordt langer en langer.
Laat daarom minimaal elke twee jaar je remvloeistof vervangen.
Hoe ouder je vloeistof, hoe meer water deze bevat en hoe lager het
kookpunt. Het advies voor iedere motorrijder die naar de bergen
gaat is de vloeistof vlak van tevoren te verversen of ten minste het
kookpunt te laten controleren.
Bergafwaarts gas terugnemen, zo neemt de motor het grootste gedeelte voor z’n rekening. Niet met de koppeling remmen! Sommige
motorrijders rijden langzaam, maar gebruiken in de tussentijd de
koppeling om weer wat snelheid te winnen. Dat is gevaarlijk, omdat
bij het inkoppelen de koppelingsplaten kunnen exploderen.
Op je remmen de berg afgegaan? Geen remwerking meer?
Zo kun je de catastrofe hopelijk afweren:
- Meerdere malen snel ‘napompen’. Dat verkleint de nevelblaasjes.
- Als dat niet helpt: desnoods met alle geweld proberen je motor
langzamer te laten rijden. Laatste uitvlucht: een zijweggetje pakken, of als het echt niet anders kan langs een muur (bergwand), hek
of planken omheining schampen. Je motor kan gerepareerd worden, je leven is heel wat meer waard!
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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

Kijktechniek
Het belangrijkste bij het motorrijden is je kijktechniek. Dat geldt
uiteraard ook voor bergwegen. Hoe krapper de bochten, hoe meer
je je hoofd moet draaien om goed te kunnen zien. Ver vooruitkijken
is net als op het vlakke land belangrijk, niet uitsluitend vlak voor je
motor kijken. Van tevoren kun je op bergwegen vaak niet helemaal
door de bocht zien of er zich obstakels bevinden. Kijk daarom eerst
vlug naar de apex van de bocht, vervolgens kijk je verder de bocht
door. De motor gaat waar je heenkijkt (uiteraard zijn er ook uitzonderingen). Bij het nemen van een bocht, of je nu bergop- of -afwaarts
gaat, altijd zoveel mogelijk naar de uitgang van de bocht kijken.
Begin bij een hele krappe bocht nooit aan de andere kant van de
weg, omdat je niet kunt zien of een tegenligger vlakbij is.
Bij haarspeldbochten kun je vaak al van tevoren zien of er tegenliggers aankomen door naar boven of naar beneden te kijken.
Vertrouw hier echter niet volledig op, omdat altijd de kans bestaat
dat verkeer aan je zicht onttrokken wordt.
Schaduwen van overhangende bomen, tunnels en verschillen in
hoogte kunnen je zicht in de bergen behoorlijk inperken. Houd je
vizier en/of windscherm daarom altijd goed schoon.

Fluwelen handje
Natuurlijk is het cool met vol geweld een bergpas op te rijden, maar
niet verstandig. Elke extra gasinbreng of remmanoeuvre verstoort
de soepele gang van zaken, zeker bij het rijden in de bergen. Vloeiend
rijden en niet te abrupte bewegingen zorgen ervoor dat je de absolute controle over je motor behoudt. Ontspan je zoveel mogelijk en
zorg ervoor dat je niet verkrampt aan je stuur.

Juiste tempo
In principe kun je met elke motor een bergpas bedwingen. Als de
bocht erg krap wordt, moet je je soms aanpassen. Soms kan het
noodzakelijk zijn met behulp van je koppeling te rijden of om wisselreacties bij hellingshoek te vermijden met behulp van achterrem en
iets gas de bocht te nemen, zodat je voldoende trekkracht behoudt.
Zorg dat je altijd iets over hebt. Kijk uit bij het nemen van een bocht.
Je stepjes zitten door de hoogteverschillen al gauw aan de grond.
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De RUIMSTE brommobiel
Sport
XTOO
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De nieuwe

Sport

X

XTOO
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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

Druk de motor niet onder je uit, maar leun mee met je motor in een
bocht en geef voldoende gas. Valt je motor toch stil, absoluut niet de
koppeling inknijpen, maar de motor gewoon af laten slaan, zodat je
niet met dezelfde gang weer achteruit getrokken wordt. Tegensturen blijkt een prima hulpmiddel te zijn bij het nemen van
bochten, juist in de bergen! In combinatie met doorkantelen is het
dé manier om bochten te nemen in de bergen.

Fouten van anderen
Natuurlijk zien we altijd de fouten van anderen het eerst. Om met
die fouten te kunnen leven houd je voldoende afstand en voldoende
reserve. Met eigen overzicht en kunnen en eigen reserves zijn we in
staat de fouten van anderen te compenseren.

Kijk in de Lucht
Het rijden in de bergen is een fantastische ervaring, de bergen zijn
prachtig, de bossen, de Alpenpassen. Alleen bij het motorrijden
moeten we ons ook daadwerkelijk concentreren op ons rijgedrag,
van het mooie uitzicht genieten we bij een stop. Eén seconde je blik
van de weg af laten dwalen kan er al één al te veel zijn.
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En als je plotseling een schitterend panorama tegenkomt, niet plotseling stil blijven staan zonder in de spiegel te kijken! Heb je last van
hoogtevrees, kijk dan niet in de diepte, maar houd je aandacht
gericht op de weg voor je.

De weg is er om op te rijden
Als de weg breed genoeg is zonder tegenverkeer, benut dan de volledige ruimte van de weg. Kijk wel uit, want in het midden ligt vaak
wat zand of bitumenrichels. Ook benzine- en oliesporen vind je
overal. Bij de geringste twijfel of het echt veilig is gewoon wat meer
rechts blijven rijden.
De verleiding is groot om lekker de bocht af te snijden in de bergen,
maar kijk uit. De bochten in de bergen zijn vaak erg onoverzichtelijk,
dus houd rekening met eventueel tegemoetkomend verkeer.
Haarspeldbochten zet je in principe in vanuit helemaal rechts of
helemaal links. Door uiterst links te rijden heb je een uitstekend
zicht en zie je tegenliggers goed op tijd.
Blijf ook koste wat kost op het asfalt. Kom je in de berm, dan zul je
snel de controle over je motor verliezen, ongeacht de snelheid die je
hebt. De gevolgen hiervan kunnen in de bergen catastrofaal zijn.

Te koop
Z.g.a.n 4 pers koepel tent
hierin kan je rechtop staan met 2 slaapcambines
kleur: blauw/groen
maar 2x gebruikt
Prijs: nader overheen te komen

Een nieuw
e mo
X S
TAND
nieuwe
mott or PEDO
PEDOX
ST
(= een motorbok die de motor aan de achterkant van de grond tilt)
Prijs € 50,00
Beide te verkrijgen bij:
Christien Spa
Oosterstraat 43
9697 PE Blijham
Tel: 0597-561212
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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

Motorjargon
deel 5: v - z
V
valfiets: off-road of cross motor.
vegen: de bochten zo snel mogelijk nemen.
verrekijker: grote motorbril.
vetvlek: tweetaktmotor.
vibrator: Harley-Davidson voor vrouwen.
vijfentwintig ka-weetje: Helaas..ben niet oud genoeg fiets.
vleespet: kale neet die zonder helm in het zadel zit.

W
waterorgel: Suzuki GT750 tweetakt.
wheelie: rijden op je achterwiel zonder dat je voorwiel de grond raakt.
weekend-cowboy: motorrijder die alleen in het weekend én met droog weer gaat
motorrijden.
widow maker: Suzuki 750 GT (tweetakt 3 cilinder).
wielklem: schijfremslot.
worst: brede achterband.
wout: politieagent.

X
xeroxen: iemand die een andere motorrijder of motorfiets na-aapt.

Y
YAMAHA: 1 Yapanse Arbeiders Maken Alles Half Af.
2 Yzer Afval Met Afgrijselijk Hoge Afwijking.
yoghurtbeker: motorfiets met volle kuip en felle kleuren.

Z
zandbrommer: off-the-road motor.
zagen: het steeds inhouden en weer oppakken vooral bij BMW boxers.
zijspan: biertje met een borrel.
zuigers als asbakken: grote cilinderinhoud.
zuigervreter: motorblok waarvan de zuigers meerdere malen zijn vastgelopen.
zwaantje: motoragent (zie ook gemeente-cowboy, motoragent).
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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

