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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



4



5

Inhoud
Voorw

oord
Beste motorvrienden,

Het is 11 februari als ik voor mijn beeldscherm dit voorwoord schrijf. Dan hebben
we de jaarvergadering achter de rug en de feestavond bij de chinees in Winschoten
nog voor de boeg. De ledenvergadering werd goed bezocht. Het verslag is te lezen
in deze Pitstop. Eén van de high lights was de verlaging van de contributie.

Een echte winter hebben we niet gehad en wordt eigenlijk ook niet meer verwacht.
De afgelopen dagen hoorde je al veel motorgeluiden. Zo’n nieuw seizoen brengt
ook weer risico’s met zich mee. De automobilisten rekenen er nog niet op dat je met
je tweewieler op zijn weg rijdt. Er zijn weer een aantal ongelukken gebeurd waarvan
al 2 met dodelijke afloop. Wees dus voorzichtig zo vroeg in het seizoen. Onze eerste
toertocht is die van 27 april. Dan hebben de meeste al wat kilometertjes op de
tellen hoop ik. Ook gaan we dit jaar weer meedoen met de Elf Steden Tocht op 2e
pinksterdag.

Dan heb ik nog 1 nieuwtje. Ik wil jullie vragen om zaterdag 8 november maar eens in
de agenda te zetten. Onze motorclub viert dit jaar haar derde lustrum. Het bestuur
heeft gemeend dit niet zomaar voorbij te laten gaan en gaat iets organiseren op die
8e november. Hou hem dus vrij.

Ik wens jullie een heel goed motorseizoen toe. Wees voorzichtig en verder veel lees-
plezier.
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BAG-WINSCHOTEN voor bedrijven en arbodiensten en BETER in BEWEGEN voor particulieren
en ziekenfonds verzekerden is uw garantie voor snelle en duurzame terugkeer naar werk, sprotieve-
en hobby activiteiten.

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

Fax: 0597 - 563496

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

Sport-, Bad-, Turnkleding
Ruitersportartikelen

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

Vaantjes Erelinten Sportprijzen
Trofeeën Rozetten Zeefdruk
Bekers Reklame- en relatieartikelen
Medailles Eigen graveerinrichting

Glasservice  en
Schilderwerken

H. Stukje

Lageweg 51 9698 BK Wedde
Telefoon 0597 - 541 250
Fax 0597 - 542269
Autotel. 06 - 55 83 88 60

Bij ons komt u ook in aanmerking voor
de winterpremie. Voor woningen ouder
dan 15 jaar geldt het 6 % b.t.w. tarief.

Voor onderstaande werkzaamheden:

- Binnen- en buiten schilderwerk
- Behangen
- Diverse soorten wandafwerking
- Diverse soorten enkel glas op voorraad
- Diverse soorten isolatieglas
- Aanpassing kozijnen voor isolatieglas
- Kitwerk badkamers ect.
- Houtrot reparaties
- Winkel in verfartikelen
- Met een kleurmengmachine
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Adressen enzo...
VVVVVoorooroorooroorzittzittzittzittzittererererer

Henk Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597 - 561983
SecreSecreSecreSecreSecretaris & Ledenadministaris & Ledenadministaris & Ledenadministaris & Ledenadministaris & Ledenadministratietratietratietratietratie

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

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

Algemeen besAlgemeen besAlgemeen besAlgemeen besAlgemeen bestuurtuurtuurtuurtuur
Bé Nieboer Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude-Pekela, 0597 - 614904

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

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

René Hoesen Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude-Pekela, 0597 - 618927
Roelf Hummel Thorbeckelaan 58, 9665 CE Oude-Pekela, 0597 - 613647

Hilvert Smits Jac. Perkstraat 10, 9673 HL Winschoten, 0597 - 422493
Luppo Teuben Middenweg 2, 9698 AN Wedde, 0597 - 562628

RRRRRedaktie Pitsedaktie Pitsedaktie Pitsedaktie Pitsedaktie Pitstttttopopopopop
Marga Duit Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597 - 615607

René Hoesen Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude-Pekela, 0597 - 618927
Thea Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597 - 561983
Bé Nieboer Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude-Pekela, 0597 - 614904

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

KKKKKopij vopij vopij vopij vopij voor nummer 2 moeoor nummer 2 moeoor nummer 2 moeoor nummer 2 moeoor nummer 2 moet binnen zijn vt binnen zijn vt binnen zijn vt binnen zijn vt binnen zijn voor 1oor 1oor 1oor 1oor 16 mei 2008.6 mei 2008.6 mei 2008.6 mei 2008.6 mei 2008.

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.

LidmaatscLidmaatscLidmaatscLidmaatscLidmaatschap MC Mios '93hap MC Mios '93hap MC Mios '93hap MC Mios '93hap 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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Trefpunt voor alle motorrijders
MOTOPORT LEEK

Welke motorrijder kent het niet; lekker een stukje toeren op
een vrije middag, de omgeving in je opnemen en natuurlijk met

volle teugen genieten van je motor. Het is altijd leuk om
ook een doel te hebben voor je rit. Een plek waar elke
motorrijder zich thuis voelt.
Bij MotoPort ben je wat dat betreft altijd aan het juiste
adres. Om even de benen te strekken of om een lekker
bakkie koffie te drinken en een praatje te maken met

andere rijders. Als je er dan toch bent, kun je natuurlijk
ook even kijken, voelen en ruiken bij de schitterende
motoren die altijd in onze showroom staan of de uit-
gebreide collectie kleding en accessoires bekijken.
Het is bij ons naast kopen ook mogelijk om motoren
en diverse accessoires te huren.

Kortom, we zien je graag een keer langskomen.

MOTOPORT LEEK HÉT ADRES VOOR ELKE MOTORRIJDER

www.motopor tleek.nl

MOTOPORT LEEK, ZERNIKELAAN 6A, 9351 VA LEEK, INDUSTRIETERREIN LEEKSTERHOUT, TEL.: 0594 - 511349 / FAX: 0594 - 511363
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Agenda 2008

Mededelingen

AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen
Motorrijders die geen lid zijn van de club en graag een keer met een
ledentoertocht ter introductie willen meerijden, wordt een vergoe-
ding van Euro 5,00 gevraagd. Dit wel overleggen met de secretaris.
Duopassagiers die geen lid zijn van de club doch wel meerijden,
wordt een vergoeding van Euro 3,00 per toertocht gevraagd. De
vergoeding is voor koffie en het uitzetten van toertochten, want ook
voor u is de toertocht uitgezet. Daarnaast is het niet eerlijk tegen-
over onze duoleden die wel lid zijn van de club. Het lidmaatschap
voor een duopassagier bedraagt Euro 11,00 per jaar.

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

DatumDatumDatumDatumDatum SoorSoorSoorSoorSoorttttt OmgeOmgeOmgeOmgeOmgevingvingvingvingving AfstandAfstandAfstandAfstandAfstand StarStarStarStarStarttttt
27 april Open toertocht Groningen/Duitsland 200 km 9:00 - 11:00 uur
18 mei Monstertocht Friesland/Noord-Holland 400 km 9:00 uur
6 t/m 8 juni Clubweekend Winterberg - -
22 juni Ledentocht Drenthe/Duitsland 200 km 10:00 uur
5  juli Avondtocht Groningen 120 km 18:00 uur

BBQ Hendy Bar 22:00 uur
17 augustus Open toertocht Groningen/Friesland/Drenthe 200 km 9:00 - 11:00 uur
14 september Activiteitentocht Drenthe 120 km 10:00 uur
7 oktober Ledentocht Groningen/Duitsland 175 km 10:00 uur
2 november Snerttocht - 130 km 10:00 uur

Alle tochten starten bij de Hendy Bar tenzij anders vermeld.
Denk om je paspoort en de groene kaart voor de tochten in Duitsland.
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Autoschadebedrijf

BONNIE BISSCHOP

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

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

www.glaszaakwiegers.nl

Glaszaak Wiegers
Al meer dan 25 jaar

een begrip in Winschoten en omgeving.

Groothandel in vlakglas voor zowel
bedrijven als particulieren.

* Vlakglas * Spiegels
* Isolatieglas * Geslepen glas
* Glas in lood * Ventilatieroosters
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InschrijvInschrijvInschrijvInschrijvInschrijvenenenenen
Om verzekeringstechnische en organisatorische redenen dient
iedereen zich bij elke toertocht in te schrijven, dus ook bij de leden-
toertochten.

KKKKKororororortingtingtingtingting
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 ClubarMC Mios ’93 ClubarMC Mios ’93 ClubarMC Mios ’93 ClubarMC Mios ’93 Clubartiktiktiktiktikelenelenelenelenelen
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 opge-
drukte MC Mios ’93 logo voor Euro 6,00 en Petjes met het
MC Mios ‘93 logo voor maar Euro 2,50. Deze zijn verkrijgbaar bij
Christien Spa.

Digitale ledenserDigitale ledenserDigitale ledenserDigitale ledenserDigitale ledenservicevicevicevicevice
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 aange-
vraagd 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.

Mededelingen
deel 2
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muldersmotoren

ARE YOU READY

buy
www.

.nl
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Toertochten in de regio

222224 maar4 maar4 maar4 maar4 maarttttt 111111e v1e v1e v1e v1e voorjaaroorjaaroorjaaroorjaaroorjaarsritsritsritsritsrit
MTC Roden, Roden, 200 km, 050-5019390

30 maar30 maar30 maar30 maar30 maarttttt 33e Drenthe T33e Drenthe T33e Drenthe T33e Drenthe T33e Drenthe Toeroeroeroeroertttttochtochtochtochtocht
MC Hoogeveen, Hoogeveen, 200 km, 0528-361238

6 april6 april6 april6 april6 april 333337e F7e F7e F7e F7e Friesland Triesland Triesland Triesland Triesland Toeroeroeroeroertttttochtochtochtochtocht
MTC Noord, Oudehaske, 200 km, 0152-520727

111113 aprl3 aprl3 aprl3 aprl3 aprl AKZO NOBEL RitAKZO NOBEL RitAKZO NOBEL RitAKZO NOBEL RitAKZO NOBEL Rit
MT Siddeburen, Siddeburen, 300 km, 0598-432526

20 april20 april20 april20 april20 april MC MarMC MarMC MarMC MarMC Martinistad Ttinistad Ttinistad Ttinistad Ttinistad Toeroeroeroeroertttttochtochtochtochtocht
MC Martinistad, Vries, 200 km, 0598-627680

222227 april7 april7 april7 april7 april 111115e K5e K5e K5e K5e Keinnismakings Teinnismakings Teinnismakings Teinnismakings Teinnismakings Toeroeroeroeroertttttochtochtochtochtocht
MC Bartje, Zeyen, 100 km, 0592-851466

222227 april7 april7 april7 april7 april 111115e V5e V5e V5e V5e Voorjaaroorjaaroorjaaroorjaaroorjaarstststststochtochtochtochtocht
MC Mios ’93, Blijham, 200 km, 0597-561212

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

30 april30 april30 april30 april30 april 5e K5e K5e K5e K5e Koninginneritoninginneritoninginneritoninginneritoninginnerit
MTC Veendam, Veendam, 150 km, 0598-423701

4 mei4 mei4 mei4 mei4 mei 111111e Bonif1e Bonif1e Bonif1e Bonif1e Bonifatius Tatius Tatius Tatius Tatius Toeroeroeroeroertttttochtochtochtochtocht
MTCB Dokkum, Dokkum, 200 km, 0518-421334

111110 mei0 mei0 mei0 mei0 mei 3e Sibboer3e Sibboer3e Sibboer3e Sibboer3e Sibboerststststster Bokriter Bokriter Bokriter Bokriter Bokrit
MT Siddeburen, Siddeburen, 400 km, 0598-432526

12 mei12 mei12 mei12 mei12 mei 73 e Elfst73 e Elfst73 e Elfst73 e Elfst73 e Elfstedentedentedentedentedentochtochtochtochtocht
Friesche Motorclub, Leeuwarden, 260 km, 06-22094910

111117 mei7 mei7 mei7 mei7 mei 7e Mo7e Mo7e Mo7e Mo7e Motttttoporoporoporoporoport Leek Tt Leek Tt Leek Tt Leek Tt Leek Toeroeroeroeroertttttochtochtochtochtocht
MC Burum, Leek, 125 km, 0511-452906

111118 mei8 mei8 mei8 mei8 mei 6e F6e F6e F6e F6e Friesche Elfmeren Triesche Elfmeren Triesche Elfmeren Triesche Elfmeren Triesche Elfmeren Tochtochtochtochtocht
MTC Noord, Oudehaske, 180 km, 0516-471428

111114 juni4 juni4 juni4 juni4 juni 111117e Drie Pr7e Drie Pr7e Drie Pr7e Drie Pr7e Drie Prooooovincien Tvincien Tvincien Tvincien Tvincien Toeroeroeroeroertttttochtochtochtochtocht
MC de Oneindige Horizon, Burum, 180 km, 0511-452906

111115 juni5 juni5 juni5 juni5 juni 222221e Bar1e Bar1e Bar1e Bar1e Bartje Ttje Ttje Ttje Ttje Toeroeroeroeroertttttochtochtochtochtocht
MC Bartje, Zeyen, 200 km, 0592-851466

22 juni22 juni22 juni22 juni22 juni ZomerZomerZomerZomerZomertttttoeroeroeroeroertttttochtochtochtochtocht
MC Martinistad, Vries, 210 km, 050-5420555
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NieboerKoeriers 

Koerier Centrum Stad en Ommeland 

Lubbermanswijk 40-9665 NG Oude Pekela 

GSM: 06 – 41345174 

www.nieboer-koeriers.nl 

 

 Nationale- en internationale sneltransporten 

 ADR transporten 

 Distributie 

  

 Wij vervoeren (bijna) alles.                            
  

           

           365 dagen per jaar,24 uur per dag bereikbaar 

 

DrDrDrDrDrooooogisterij Pgisterij Pgisterij Pgisterij Pgisterij Pererererertontontontonton

Raadhuisstraat 8, Blijham
Tel.: 0597 - 562255

Voor al uw:

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

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

Chinees Specialiteiten Restaurant

“Kan Le”

ook voor afhaalmenu’s
di. geopend van 16.00 - 21.30 uur

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

iedere vrijdag lopend buffet
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20 juli20 juli20 juli20 juli20 juli HogelandtHogelandtHogelandtHogelandtHogelandtourourourourour
MAC t´Hogeland, Uithuizen, 200 km, 0595-433789

222227 juli7 juli7 juli7 juli7 juli VVVVVeendammer Windriteendammer Windriteendammer Windriteendammer Windriteendammer Windrit
MTC Veendam, Gieten, 250 km, 0598-423701

111117 augustus7 augustus7 augustus7 augustus7 augustus 111114e Zomer4e Zomer4e Zomer4e Zomer4e Zomertttttochtochtochtochtocht
MC Mios ’93, Blijham, 200 km, 0597-561212

111114 sept4 sept4 sept4 sept4 septemberemberemberemberember 22e Noor22e Noor22e Noor22e Noor22e Noorderritderritderritderritderrit
MTC Noord, Oudehaske, 180 km, 0517-397902

111114 sept4 sept4 sept4 sept4 septemberemberemberemberember 111113e3e3e3e3e RRRRRodermarodermarodermarodermarodermarkttkttkttkttkttoerritoerritoerritoerritoerrit
MTC Roden, Roden, 200 km, 050-5019681

111114 sept4 sept4 sept4 sept4 septemberemberemberemberember Pien in PPien in PPien in PPien in PPien in Pokkokkokkokkokkelritelritelritelritelrit
MTC Veendam, Stadskanaal, 275 km, 0598-423701

20 sept20 sept20 sept20 sept20 septemberemberemberemberember FFFFFriesche Wriesche Wriesche Wriesche Wriesche Wouden Touden Touden Touden Touden Toeroeroeroeroertttttochtochtochtochtocht
Friesche Motorclub, Tietjerk, 230 km, 06-22094910

5 okt5 okt5 okt5 okt5 oktoberoberoberoberober 111119e P9e P9e P9e P9e Pannenkannenkannenkannenkannenkoekoekoekoekoekenritenritenritenritenrit
MC Hoogeveen, Hoogeveen, 150 km, 0528-361238

5 okt5 okt5 okt5 okt5 oktoberoberoberoberober 8e Her8e Her8e Her8e Her8e Herfsttitfsttitfsttitfsttitfsttit
MC de Oneindige Horizon, Oudwoude, 150 km, 0511-452906

12 okt12 okt12 okt12 okt12 oktoberoberoberoberober 111116e Her6e Her6e Her6e Her6e Herfsttintfsttintfsttintfsttintfsttinten Ten Ten Ten Ten Toeroeroeroeroertttttochtochtochtochtocht
MC Bartje, Zeyen, 100 km, 0592-851466

111119 okt9 okt9 okt9 okt9 oktoberoberoberoberober 111114e Knollen4e Knollen4e Knollen4e Knollen4e Knollenplokkplokkplokkplokkplokkererererersritsritsritsritsrit
MC ’80 Ruinen, Ruinen, 200 km, 06-51627514

7 december7 december7 december7 december7 december 26e Sner26e Sner26e Sner26e Sner26e Snertrittrittrittrittrit
MC Hoogeveen, Hoogeveen, 100 km, 0528-361238

Jannie Hummel uit Siddeburen
Natascha Jager uit Winschoten
John Kielman uit Winschoten
Frank en Nynke Tietema uit Winschoten

Nieuwe leden
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GOLFF
OYNHAUSEN

Raadhuisstraat 10 - 9697 PR - Blijham
Telefoon: 0597 - 662170
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www.kuiperblijham.nl

Hoofdweg 15
9697 NA
Blijham

Tel. 0597-561798
Fax. 0597-562638

GOLFF SCHEELT ENORM VÉÉL!
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Doorlopende toertochten

1 januari t/m 30 no1 januari t/m 30 no1 januari t/m 30 no1 januari t/m 30 no1 januari t/m 30 novvvvvemberemberemberemberember 5e Meer Pr5e Meer Pr5e Meer Pr5e Meer Pr5e Meer Prooooovincienritvincienritvincienritvincienritvincienrit
MTC Motovatie, Apeldoorn, 250 km, 0251-251661

1 januari t/m 30 no1 januari t/m 30 no1 januari t/m 30 no1 januari t/m 30 no1 januari t/m 30 novvvvvemberemberemberemberember Eemlandrit 2008Eemlandrit 2008Eemlandrit 2008Eemlandrit 2008Eemlandrit 2008
MTC Keirijders, Hoogland, 180 km, 033-4617950

1 januari t/m 30 no1 januari t/m 30 no1 januari t/m 30 no1 januari t/m 30 no1 januari t/m 30 novvvvvemberemberemberemberember 9e Doorlopende Schaf9e Doorlopende Schaf9e Doorlopende Schaf9e Doorlopende Schaf9e Doorlopende Schaffffffellaarritellaarritellaarritellaarritellaarrit
MTC de Schaffelaar, Voorthuizen, 200 km, 033-4621475

1 f1 f1 f1 f1 februari t/m 1 noebruari t/m 1 noebruari t/m 1 noebruari t/m 1 noebruari t/m 1 novvvvvemberemberemberemberember 1e MT1e MT1e MT1e MT1e MTCE TCE TCE TCE TCE Toeroeroeroeroertttttochtochtochtochtocht
MTC Eelde, Variabel, 200 km, 050-3094083

1 januari t/m 30 no1 januari t/m 30 no1 januari t/m 30 no1 januari t/m 30 no1 januari t/m 30 novvvvvemberemberemberemberember 7e Har7e Har7e Har7e Har7e Hart vt vt vt vt van Hollandritan Hollandritan Hollandritan Hollandritan Hollandrit
MTC de Watertoren, Meerkerk, 375 km, 030-6953093

1 f1 f1 f1 f1 februari t/m 3ebruari t/m 3ebruari t/m 3ebruari t/m 3ebruari t/m 31 december1 december1 december1 december1 december 3e DoorlopendEv3e DoorlopendEv3e DoorlopendEv3e DoorlopendEv3e DoorlopendEvenementenementenementenementenement
Baarnse MC, Baarn, 180 km, 06-22549248

1 maar1 maar1 maar1 maar1 maart t/m 30 not t/m 30 not t/m 30 not t/m 30 not t/m 30 novvvvvemberemberemberemberember 8e All W8e All W8e All W8e All W8e All Weather Teather Teather Teather Teather Tourourourourour
MVTC Al Weer, Lisse, 220 km, 023-5353146

333331 maar1 maar1 maar1 maar1 maart t/m 30 not t/m 30 not t/m 30 not t/m 30 not t/m 30 novvvvvemberemberemberemberember 111119e Deltarit9e Deltarit9e Deltarit9e Deltarit9e Deltarit
Motoer Team Motorini, Kruiningen, 199 km, 0113-320014

1 april t/m 1 okt1 april t/m 1 okt1 april t/m 1 okt1 april t/m 1 okt1 april t/m 1 oktoberoberoberoberober NMC SuperNMC SuperNMC SuperNMC SuperNMC Supertttttoeroeroeroeroertttttochtochtochtochtocht
Needse MC, Neede, 750/1000 km, 053-5743145

Januari:Januari:Januari:Januari:Januari:
Mark Cremers, Geert Jan Glazenborg, Jannie Hummel, Natascha Jager,
Willem Lohof, Boukje Nieboer, Froukje Stevens, Harry Stukje, Lida Teuben,
Johan v/d Wal, Bert Westphal, Sieb Wierenga en Manuela Beikes.

FFFFFebruari:ebruari:ebruari:ebruari:ebruari:
Henk Arends, Jannie v Dijk, Dethmer Kielman, Henk Kloosterman,
Pieter de Waard, Tjardie Wester, Annie v/d Zijl.

MaarMaarMaarMaarMaart:t:t:t:t:
René Berkenbosch, Arie de Boer, Gert Drenth, Albert Eefsting,
Pieter  Groenhof en Kees Meijer.

Verjaardagskalender
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Hoofdweg 35     9698 AA Wedde

Tel.: (0597) 52 22 95

WinkWinkWinkWinkWinkel in hel in hel in hel in hel in huishuishuishuishuishouououououdddddelijkelijkelijkelijkelijke artike artike artike artike artikelelelelelen,en,en,en,en,
ijzerwijzerwijzerwijzerwijzerwarararararen en dierven en dierven en dierven en dierven en diervoedoedoedoedoedererererersssss

Hoofdweg 60
9697 NL Blijham

Open iedere dag van 09:00 tot 18:00
donderdag en vrijdag tot 21:00
zaterdag van 09:00 tot 17:00
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Motorsportkalender

DatumDatumDatumDatumDatum GP WGP WGP WGP WGP Wegraceegraceegraceegraceegrace DatumDatumDatumDatumDatum WK SuperbikWK SuperbikWK SuperbikWK SuperbikWK Superbikeseseseses
9 maart Doha (QA) 23 februari Doha (QA)
30 maart Jerez (ES) 2 maart Philip Island (AU)
13 april Estoril (PT) 6 april Valencia (ESP)
4 mei Shanghai (CN) 27 april Assen (NL)
18 mei Le Mans (FR) 11 mei Monza (IT)
1 juni Mugello (IT) 1 juni Salt Lake City (USA)
8 juni Catalunya (ESP) 15 juni Nurnburgring (BRD)
22 juni Donington Park (GB) 29 juni Misano (SM)
28 juni 78e TT Assen (NL) 20 juli Brno (CZ)
13 juli Sachsenring (BRD) 3 augustus Brands Hatch (GB)
20 juli Laguna Seca (US) 7 september Donington Park (GB)
17 augustus Brno (CZ) 21 september Vallelunga (IT)
31 augustus Misano (SM) 5 oktober Magny Cours (FR)
14 september Indianapolis (USA) 12 oktober Sentul (Indonesie)
28 september Motegi (JP) 2 november Portimao (PT)
5 oktober Phillip Island (AU)
19 oktober Sepang (Mal)
26 oktober Valencia (ESP)

DatumDatumDatumDatumDatum PlaatsPlaatsPlaatsPlaatsPlaats NaamNaamNaamNaamNaam
24 maart Assen ONK Wegraces
27 april Assen WK Superbike
1 mei Eemshaven Int. Wegraces
4 mei Eemshaven ONK Wegraces
12 mei Oss ONK Wegraces
25 mei Hengelo ONK Wegraces
1 juni Assen ONK/IDM Wegraces
15 juni Assen ONK Wegraces
3 augustus Assen Int. Wegraces +Rizla Racing Dag
17 augustus Francorchamps ONK Wegraces
31 augustus Tolbert Int. Wegraces
21 september Assen ONK Wegraces-Race of the Champions
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EK
E. Komies

Schilders- en afwerkingsbedrijf

Vossenkamp 138 tel.: 0597-422050
9675 KM Winschoten

*  Voor alle verzekeringen
*  Voor alle aan- en verkoop van onroerend goed
*  Ons actuele woningaanbod kunt u ook vinden

  op www.makelaardij-visser.nl
*  Alle taxaties (WOZ gediplomeerd)
*  Voor alle hypotheken

e-mail: info@makelaardij-visser.nl
Bellingwolde: Hoofdweg 26 - 9695 AK - Tel. 0597-531484 - Fax 0597-531378

LMV

TEXACO - BELLINGWOLDE
J.H. METTING
Hoofdweg 33
9695 AA Bellingwolde
Tel. 0597-531373

Geopend
7.00 - 20.00

zat. 8.00 - 19.00
zon. 9.00 - 19.00

Uw gemakswinkel voor uw dagelijkse benodigdheden
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DatumDatumDatumDatumDatum InfInfInfInfInformatieormatieormatieormatieormatie
3 februari Winter Endurance Kampioenschap
16 maart Duits Autosport Festival
22 - 23 maart ONK Wegrace: Paasraces
30 maart Japans Autosport Festival
12 - 13 april Landelijke Motordagen
25 - 27 april WK Superbike
12 mei Lavazza Viva Italia
17 - 18 mei RSG Racing Days
24 - 25 mei Ducati Club Races
30 mei - 1 juni Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft / ONK
14 - 15 juni ONK Wegrace: Speed Trophy
26 - 28 juni 78e TT Assen
5 - 6 juli Dutch Power Pack 2008 Autoraces
18 - 20-juli Top 10 Weekend Autoraces
26 - 27 juli Truckstar Festival
1 - 3 augustus Rizla Racing Day 9
10 augustus Porsche Motion
30 - 31 augustus Spettacolo Sportivo Alfa Romeo
6 - 7 september Classic Car Festival
12 - 14 september Dutch Champ Car Grand Prix
20 - 21 september ONK Wegraces: Race of the Champions
12 oktober Autovisie Time Attack
25 - 26 oktober Dutch Supercar Challenge Finale

TT-Circuit kalender

De adverteerders denken aan ons...

Denkt u aan onze adverteerders!
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ISO 9002 en VCA* GECERTIFICEERD BEDRIJF
DNV Certification B.V. Nederland

DOOR
DE RVA

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

Siergrindvloeren

Coatings voor garagevloeren

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

ERKEND

Mode en woninginrichting

PERTON
Hoofdweg 169 - Bellingwolde - tel. 0597-531352

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

7 maar7 maar7 maar7 maar7 maarttttt AssenAssenAssenAssenAssen
Internationale IJsrace om de Roelof Thijs Bokaal

8 maar8 maar8 maar8 maar8 maarttttt AssenAssenAssenAssenAssen
WK F2 IJsrace

111116 maar6 maar6 maar6 maar6 maarttttt VVVVVriesriesriesriesries
Oudgenoeg Coatings ONK Grasbaan Specials,ONK Shorttrack, Int. Zijspannen

111113 april3 april3 april3 april3 april MoorMoorMoorMoorMoorwinkwinkwinkwinkwinkelsdammelsdammelsdammelsdammelsdamm
ONK Speedway

20 april20 april20 april20 april20 april RRRRRodenodenodenodenoden
ONK Grasbaan Specials, ONK Shorttrack

222227 april7 april7 april7 april7 april ZolderZolderZolderZolderZolder
ONK Speedway

111110 mei0 mei0 mei0 mei0 mei VledderVledderVledderVledderVleddervvvvveeneeneeneeneen
ONK Speedway

12 mei12 mei12 mei12 mei12 mei StadskStadskStadskStadskStadskanaalanaalanaalanaalanaal
Int. Simone FM Pinksterraces SF, (Sportpark Noord) EK Grasbaan Zijspan,
ONK Shorttr, Int, Specials

333331 mei1 mei1 mei1 mei1 mei JoureJoureJoureJoureJoure
ONK Grasbaan Specials, ONK Zijspannen, ONK Shorttrack

8 juni8 juni8 juni8 juni8 juni LelystadLelystadLelystadLelystadLelystad
ONK Speedway

111114 juni4 juni4 juni4 juni4 juni LopperLopperLopperLopperLoppersumsumsumsumsum
ONK Grasbaan, ONK Specials, Internationaal Zijspannen, ONK Shorttrack

222221 juni1 juni1 juni1 juni1 juni OpendeOpendeOpendeOpendeOpende
ONK Grasbaan Zijspan, ONK Shorttrack, Int, Specials

4 juli4 juli4 juli4 juli4 juli NNNNNunspeeunspeeunspeeunspeeunspeettttt
ONK Grasbaan Shorttrack

6 juli6 juli6 juli6 juli6 juli NoorNoorNoorNoorNoordwdwdwdwdwoldeoldeoldeoldeolde
EK SF Grasbaan Solo, ONK Zijspan

111113 juli3 juli3 juli3 juli3 juli ZolderZolderZolderZolderZolder
ONK Speedway

111119 juli9 juli9 juli9 juli9 juli VVVVVeenooreenooreenooreenooreenoorddddd
Antiekhuis het Monument KNMV ONK Speedway
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H. Feringa Autotechniek
Flessingsterrein 8

9665 BZ  Oude Pekela
Tel.: 0597-675346

06-22549045

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

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

 Kwaliteit voor scherpe prijzen

Autorijschool
Edwin Hillenga

VEILIG DE WEG OP

Burg. Schönfeldsingel 36
9671 CJ

Winschoten

tel. 0597-412670
of   06-22493034
www.rijschooledwinhillenga.nl
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1 augustus1 augustus1 augustus1 augustus1 augustus StaphorStaphorStaphorStaphorStaphorststststst
Internationale Grasbaan Specials, ONK Gras Shorttrack

3 augustus3 augustus3 augustus3 augustus3 augustus MoorMoorMoorMoorMoorwinkwinkwinkwinkwinkelsdammelsdammelsdammelsdammelsdamm
ONK Speedway

111110 augustus0 augustus0 augustus0 augustus0 augustus LattrLattrLattrLattrLattropopopopop
ONK Grasbaan Zijspan en ONK Shorttrack

111117 augustus7 augustus7 augustus7 augustus7 augustus EenrumEenrumEenrumEenrumEenrum
ONK Grasbaan Specials,Int. Flattrack, Powerplustools Master of Sidecars

25 augustus25 augustus25 augustus25 augustus25 augustus SiddeburenSiddeburenSiddeburenSiddeburenSiddeburen
50ste KNMV EK Finale Solo Virol Grasbaanraces en ONK Grasbaan Zijspan

6 sept6 sept6 sept6 sept6 septemberemberemberemberember UithuizenUithuizenUithuizenUithuizenUithuizen
Int. Specials, ONK Grasbaan Zijspan, ONK Shorttrack

111114 sept4 sept4 sept4 sept4 septemberemberemberemberember LelystadLelystadLelystadLelystadLelystad
ONK Speedway

222221 sept1 sept1 sept1 sept1 septemberemberemberemberember RRRRRodenodenodenodenoden
EK Finale Grasbaan Shorttrack, ONK Zijspan, Int, Specials

222227 sept7 sept7 sept7 sept7 septemberemberemberemberember VVVVVeenooreenooreenooreenooreenoorddddd
Gouden Shiro Helm Speedway

 5 okt 5 okt 5 okt 5 okt 5 oktoberoberoberoberober RRRRRodenodenodenodenoden
ONK Grasbaan Specials en Shorttrack

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

- het bestuur de club een sportief en gezond 2008 toewenst
- de eerste toertocht op 27 april is
- dit een open tocht is en door Groningen en Duitsland gaat
- de toercommissie weer leuke tochten heeft uitgezet
- de penningmeester de contributie heeft verlaagd
- er dit jaar een hotelweekend is georganiseerd
- die plaats vindt in Winterberg in Duitsland
- er ook leden van de club op eigen initiatief gaan kamperen
- wij als bestuur jullie graag zien op de eerstkomende tocht

Wist u dat
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DE GRAANKORREL
voor dier en tuin

Maandag 09.00 - 18.00
Dinsdag09.00 - 18.00
woensdag   (gesloten)
Donderdag 09.00 - 18.00
Vrijdag 09.00 - 18.00
Zaterdag 09.00 - 12.00

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

FFFFFam. J.B. de Boeram. J.B. de Boeram. J.B. de Boeram. J.B. de Boeram. J.B. de Boer tttttel:el:el:el:el:     0590590590590597 - 67 - 67 - 67 - 67 - 61212121212444441111199999
H. WH. WH. WH. WH. Westestestestesterererererstraat 67straat 67straat 67straat 67straat 67 fffffax: 059ax: 059ax: 059ax: 059ax: 0597 - 6757 - 6757 - 6757 - 6757 - 675777774646464646
9665 AN Oude P9665 AN Oude P9665 AN Oude P9665 AN Oude P9665 AN Oude Pekekekekekelaelaelaelaela wwwwwwwwwwwwwww.graank.graank.graank.graank.graankorrel.nlorrel.nlorrel.nlorrel.nlorrel.nl

WierWierWierWierWiertsematsematsematsematsema     HOUTHOUTHOUTHOUTHOUT
Hoofdstraat 63-65, 9686 VG  Beer Beer Beer Beer Beertatatatata

TTTTT. 059. 059. 059. 059. 0597 - 33 17 - 33 17 - 33 17 - 33 17 - 33 10 60 60 60 60 64   M. 06 - 305 306 68   F4   M. 06 - 305 306 68   F4   M. 06 - 305 306 68   F4   M. 06 - 305 306 68   F4   M. 06 - 305 306 68   F. 059. 059. 059. 059. 0597 - 33 17 - 33 17 - 33 17 - 33 17 - 33 10 730 730 730 730 73
e-mail: wiere-mail: wiere-mail: wiere-mail: wiere-mail: wiertsema@casttsema@casttsema@casttsema@casttsema@castel.nlel.nlel.nlel.nlel.nl

maatwerk in kozijnen - tevens levering van tuinhoutmaatwerk in kozijnen - tevens levering van tuinhoutmaatwerk in kozijnen - tevens levering van tuinhoutmaatwerk in kozijnen - tevens levering van tuinhoutmaatwerk in kozijnen - tevens levering van tuinhout

- Heeft u problemen met uw pc?
- Last van virussen of spam?
- Heeft u een nieuwe pc nodig?
- Wilt u computerles op uw eigen pc?
- Wilt u ADSL internet laten aanleggen?
- Wilt u advies over uw pc?

Voor dit alles en meer kunt u bellen met:
Back-Up Compucor
Bianca de Jong
0597-563636 / 06-19196805
info@backupcompucor.nl
www.backupcompucor.nl
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Ledenvergadering
door Geertje Roukema

AanAanAanAanAanwwwwwezig bestuur:ezig bestuur:ezig bestuur:ezig bestuur:ezig bestuur:
Henk Loois, Christien Spa, Pieter de Waard, Bé Nieboer, Sipke Roukema
en Geertje Roukema.

AanAanAanAanAanwwwwwezige leden:ezige leden:ezige leden:ezige leden:ezige leden:
Baukje Nieboer, Jaap Duit, Marga Duit, Roelf Hummel, Albert Heemstra,
René Hoezen, Gebina Westerling, Luppo Teuben, Jacob Schudde,
Ronny van der Zijl, Annie van de Zijl, Flip van der Zijl, Jan Wierenga, Erna
Mulder, Alex Oldenburger, Geert Veenstra, Willem Hensema,  Manuela
Beikes, Koos Spa, Geert-Jan Glazenborg, Bé Glazenborg, Hilvert Smits,
Wim Molanus en Jan H. Meijer.

AAAAAgendagendagendagendagenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Notulen ledenvergadering 2006
4. Jaarverslag secretaris 2006-2007
5 Contributie 2008
6. Financieel verslag penningmeester
7. Verslag kascommissie
8. Benoeming kascommissie

Pauze
9. Bestuursverkiezing
10. Mededelingen
11. Toerkalender 2008 en winteractiviteiten
12. Rondvraag
13. Sluiting

11111. Opening.. Opening.. Opening.. Opening.. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

2. V2. V2. V2. V2. Vaststaststaststaststaststellen agenda.ellen agenda.ellen agenda.ellen agenda.ellen agenda.
Er worden geen punten toegevoegd.

3. No3. No3. No3. No3. Notulen ledentulen ledentulen ledentulen ledentulen ledenvvvvvergadering 2006.ergadering 2006.ergadering 2006.ergadering 2006.ergadering 2006.
Onveranderd goedgekeurd. De notulist wordt bedankt.
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Autohuis Puma
Uw Chevrolet en Opel dealer in de Regio

Delfzijl - Veendam - Winschoten
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4. Jaar4. Jaar4. Jaar4. Jaar4. Jaarvvvvverererererslag secreslag secreslag secreslag secreslag secretaris 2006-200taris 2006-200taris 2006-200taris 2006-200taris 2006-20077777.....
Het afgelopen jaar hebben wij als club weer verschillende activiteiten
georganiseerd, zoals vijf toertochten, een kampeerweekend en de ouder-
wetse activiteitentocht met spellen. Daarnaast hebben meerdere leden
meegewerkt aan verkeersbegeleidingen en de RUN van Winschoten.

Kegel-buffet, 17 januari 2007.
Bij Ying Ping te Winschoten. 36 personen kwamen voor de late nieuwjaars-
bijeenkomst. De helft ging kegelen en de anderen zaten gezellig bij
elkaar te praten. Daarna konden we aan het buffet deelnemen, deze zag
er prima uit. Al met al een gezellige avond en voor herhaling vatbaar.

Middagtocht, 18 maart.
Ledentocht, uitgezet door Luppo en Roelf. Deze is voor de laatste keer
uitgezet i.v.m. geringe deelname vanwege de weersomstandigheden en
komt dus te vervallen.

Open toertocht, 22 april 2007.
Uitgezet door Hilvert en Jaap. Een geslaagde tocht, mede door het mooie
weer. Er namen 67 motoren deel, waarvan 50 leden. Als herinnering werd
een rolcalculator gegeven.

Begeleiding bevrijdingsvuur van Groningen - Pekela, 5 mei 2007.
Diverse motoren van onze club werkten hieraan mee.

Smurfit Kappa Attica Skeelertoer, 12 mei te Oude Pekela.
10 motoren van onze club begeleidden de skeelers.

Monstertocht, 20 mei 2007.
Uitgezet door René en Jaap. De tocht startte in Assen, vanaf het Paddock-
restaurant aan het  TT-circuit. Een idee van René, onze verwoede dijkjes-
rijder. Een zeer geslaagde tocht, die ondanks de lengte, heel goed te
rijden was. Bij restaurant Bijsterbosch, op de IJsseldijk, moest erg lang
op het eten worden gewacht. De personele bezetting was dus niet toerei-
kend.

De Friesche Elfstedentocht, 28 mei 2007.
Vijftien motoren gingen op tweede pinksterdag, vroeg in de ochtend, rich-
ting Leeuwarden om de beroemde elfstedentocht te kunnen rijden. Een
lange dag met, ondanks de vele regen op de terugweg, veel motorplezier.
Opgave voor de tocht in 2008, bij de voorzitter.
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Kampeerweekend, 8,9 en 10 juni 2007.
Met zeventien personen naar camping De Berkenhof te Wielen in Duits-
land. Een gezellige camping, het was er prima vertoeven. Zie voor een
beeld van het vermaak, verslag clubblad. Jaap kon er jammer genoeg
niet bij zijn, i.v.m. een knie-operatie.

Avondtocht met BBQ, 7 juli 2007.
Uitgezet door Roelf en René. Een leuke tocht. Wat in 2006 niet was   gelukt,
was dit jaar gelukkig wel weer het geval, voldoende deelname aan de
BBQ. 27 personen namen deel. Bert had een tent voor de Handy Bar
gebouwd, waarin het vlees, salades en ander lekkers stond opgediend.

Open toertocht, 19 augustus 2007.
Uitgezet door Luppo en Jaap. Het was een mooie tocht. 81 personen
schreven zich in, toch een tegenvallende deelname, waarschijnlijk i.v.m.
vakantie. Als herinnering werd een MC Mios ’93 petje gegeven.

Internationale skeelertoer “Zweimal über die Ems”.
Een aantal leden van onze club begeleidden de skeelers op 1 september
van Oude Pekela naar Leer en op 2 september van Leer naar Oude Pekela
en droegen zorg voor een veilige passage van kruispunten e.d.

RUN-day te Winschoten, 8 september 2007.
Een groot evenement dat jaarlijks terugkeert. 20 motoren traden in
verschillende functies als begeleider op, ook voor radio Winschoten werd
er gereden. Het was een drukke, maar volmaakte dag die tot laat in de
avond duurde.

Activiteitentocht, 16 september 2007.
De tocht, uitgezet door Hilvert en Jaap, was ook dit jaar weer een succes,
mede door de leuke spelletjes en is voor herhaling vatbaar. De eerste
prijs was voor Albert Kuipers, de tweede voor Reint Lohof en de derde
voor Theo Drenth. Wuppie Lohof werd blij gemaakt met de poedelprijs.

Laatste ledentocht, 7 oktober 2007.
Uitgezet door René en Hilvert. 30 leden en twee gastrijders gingen op
pad, richting Drenthe en een stuk door Duitsland. Koffie met gebak werd
uit de clubkas betaald. Een mooie tocht die prima verliep, behalve voor
Jaap en Marga Duit, zij strandden met een defecte cardan en werden
door de A.D.A.C. thuisgebracht.
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Morigerweg 22 - 9697 SN  Blijham

Telefoon 0597 - 561433

Voor al uw:

♦♦♦♦♦ NIEUWBOUW - VERBOUW

♦♦♦♦♦ ONDERHOUD - RENOVATIE

♦♦♦♦♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
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Ledenvergadering, heden 29 november 2007.
Verder zijn er nog een aantal motorbegeleidingen geweest, tijdens
wielerwedstrijden in Groningen en Drenthe en bij het Paardenspektakel
in Oude Pekela.

December 2007.
Zoals ieder jaar, zullen de bestuursleden zich weer gaan bezighouden
met het verzorgen van de kerst- en nieuwjaarswensen en de advertentie-
verkoop t.b.v. het clubblad.

Het bestuur kan terugkijken op een mooi en goed toerseizoen en daarbij
een goed verzorgd clubblad en wil de toercommissie en de redactie dan
ook hartelijk bedanken voor hun inzet.

5. Contributie 2008.5. Contributie 2008.5. Contributie 2008.5. Contributie 2008.5. Contributie 2008.
De penningmeester deelt mede dat de contributie in 2008 voor een rij-
der daalt van Euro 23,- naar Euro 21,- en voor een duo van Euro 12,-
naar Euro 11,- Verder geeft hij aan dat in 2009 of 2010 de acceptgiro
vervangen zal worden door een brief t.b.v. het innen van de contributie.

6. Financieel v6. Financieel v6. Financieel v6. Financieel v6. Financieel verererererslag penningmeestslag penningmeestslag penningmeestslag penningmeestslag penningmeestererererer.....
De penningmeester heeft een aantal verslagen ter inzage gelegd en geeft
een toelichting.

77777. V. V. V. V. Verererererslag kslag kslag kslag kslag kascommissie.ascommissie.ascommissie.ascommissie.ascommissie.
De kascommissie, bestaande uit Roelf Hummel en Jaap Duit, heeft na
controle vastgesteld dat de boekhouding op juiste wijze is gevoerd en
heeft geen belemmering gevonden, de penningmeester te dechargeren.

8. Benoeming k8. Benoeming k8. Benoeming k8. Benoeming k8. Benoeming kascommissie.ascommissie.ascommissie.ascommissie.ascommissie.
Roelf Hummel treedt af als kascommissielid. Nieuw kascommissielid is
Jan Wierenga. Jan wordt succes gewenst en Roelf wordt bedankt.

9. V9. V9. V9. V9. Verererererkiezing bestuurkiezing bestuurkiezing bestuurkiezing bestuurkiezing bestuur.....
Periodiek aftredend zijn Sipke en Geertje Roukema. Beide zijn herkies-
baar en blijven in het bestuur.

111110. Mededelingen.0. Mededelingen.0. Mededelingen.0. Mededelingen.0. Mededelingen.

Redactiewijziging.
Tinus Scholtens stopt als redactielid en Bé Nieboer neemt plaats in de
redactie.
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DE SNIKKE

PARTY     SERVICE
TEL.: 0597 - 612980

VOOR AL UW: Bruiloften, Recepties, Broodtafels, Koude en
Warme Buffetten, Barbecues, Diners, Oud Hollandse Spelle-
tjes, etc. etc.

Zalen tot 300 personen
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Toerkalender 2008.
Wordt toegelicht door Jaap Duit.

27 april: 9:00 uur Eerste open toertocht door Groningen
en Duitsland

18 mei: 9:00 uur Monstertocht door Friesland en Noord-
Holland, start in Assen(?)

6-8 juni: Clubweekend in een hotel in Winterberg
22 juni: 18:00 uur Avondtocht door Groningen

22:00 uur De barbecue
17 augustus: 9:00 uur Tweede open toertocht door

Groningen, Friesland en Drenthe
14 september: 10:00 uur Activiteitentocht door Drenthe
5 oktober: 10:00 uur Ledentocht door Groningen en

Duitsland
2 november: 10:00 uur Snerttocht

N.a.v. het clubweekend vraagt Alex Oldenburger of er vervoer geregeld
gaat worden voor de bagage. Jaap geeft aan dat dat niet de bedoeling is
omdat er weinig bagage zal zijn in tegenstelling tot een kampeerweekend.
Jacob Schudde merkt op, het verstandig te vinden wel een bus mee te
laten rijden i.v.m. motorpech en zegt een bus toe. Er moet dus een chauf-
feur gezocht worden. De toercommissie neemt het mee.

1111111111. R. R. R. R. Rondvraag.ondvraag.ondvraag.ondvraag.ondvraag.
Jacob Schudde; vraagt naar de achterliggende gedachte van het hotel-
weekend. Jaap legt uit dat het een vraag is van de leden en dat het de
bedoeling is het kampeerweekend eens in de twee jaar af te wisselen
met een hotelweekend.

René Hoesen; vraagt of het mogelijk is, foto’s van toertochten op de site
te plaatsen. Jan Wierenga zal het bekijken.

Roelf Hummel; vraagt naar het ledenaantal en of er een groei of afname
is. Christien geeft aan dat er nu ongeveer 147 leden zijn en dat er zowel
afzeggingen als aanmeldingen zijn, maar dat er in vergelijking met een
aantal jaren terug, nu minder leden zijn.

12. Sluiting.12. Sluiting.12. Sluiting.12. Sluiting.12. Sluiting.
De voorzitter bedankt een ieder voor de aandacht en sluit de vergade-
ring.
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De “nieuwjaarDe “nieuwjaarDe “nieuwjaarDe “nieuwjaarDe “nieuwjaarsbijeenksbijeenksbijeenksbijeenksbijeenkomst” womst” womst” womst” womst” was dit jaar gepland opas dit jaar gepland opas dit jaar gepland opas dit jaar gepland opas dit jaar gepland op
zatzatzatzatzaterererererdag 1dag 1dag 1dag 1dag 16 f6 f6 f6 f6 februari 2008 en vebruari 2008 en vebruari 2008 en vebruari 2008 en vebruari 2008 en vond plaats in restaurant-ond plaats in restaurant-ond plaats in restaurant-ond plaats in restaurant-ond plaats in restaurant-

kkkkkegelcentrum Vegelcentrum Vegelcentrum Vegelcentrum Vegelcentrum Vrijheid in Winschorijheid in Winschorijheid in Winschorijheid in Winschorijheid in Winschottttten.en.en.en.en.

Vanaf 19:00 uur kwamen de eerste leden binnendruppelen voor
een gezellige avond met elkaar. Van de penningmeester ontving
ieder lid 3 consumptiebonnen. Onder het genot van een kop koffie
of drankje konden de leden hun kunsten vertonen op de kegel-
baan. Dat de één het kegelen beter af ging dan de ander, bleek bij
de prijsuitreiking uit het grote verschil in punten. In totaal waren er
37 mensen aanwezig op deze bijeenkomst.

Gelukkig stond er na deze zware strijd heerlijk eten voor ons klaar
in het restaurant. Eerst kreeg ieder zijn kom met soep, daarna
kwam Henk Loois met de uitslag van het kegelen. Het bleek dat
een aantal mensen met evenveel punten was geëindigd, daarom
moest er om de hoofdprijs worden gekegeld. Hieruit kwam een
winnaar tevoorschijn: Erik Modderman ging met de grote
boodschappenmand naar huis. Hij behaalde 58 punten. Henk Loois
werd tweede, Ingrid eindigde als derde en Jacob Schudde werd
vierde in de rij. Allen kregen een leuke vleesprijs.

Nieuwjaarsbijeenkomst
door Thea Loois



38MotoPort Stadskanaal,Oosterkade 29, 9503 HP Stadskanaal,
Tel.: 0599 - 612233,Fax: 0599 - 620448

Trefpunt voor alle motorrijders

De meest
veelzijdige motorzaak

van het Noorden !!!

De meest
veelzijdige motorzaak

van het Noorden !!!

KIJK VOOR ONZE 

OCCASIONS OP 

WWW.MOTOPORTSTADSKANAAL.NL

MOTOPORT
STADSKANAALMOTOPORT
STADSKANAAL

2897-MP Adv.A5 staand def (A)  19-12-2005  11:08  Pagina 1
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Thea Loois heeft met haar inspanningen de poedelprijs weten te
bemachtigingen, zij behaalde wel 3 (drie) punten!!!! Zij wist Greetje
de Waard nipt te verslaan, zij gooide 4 punten.

Het was een geslaagde avond, de meeste mensen zijn pas tegen
23:30 uur richting huis gegaan. We hopen volgend jaar nog meer
leden te mogen begroeten op de “nieuwjaarsbijeenkomst” en
kijken nu alvast reikhalzend uit naar de tijd dat de temperaturen
oplopen zodat de motor weer van stal kan om te gaan toeren!
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De Helling 40, 9665 JX Oude Pekela, Telefoon: 0597-676500

Kado & Woondecoraties

* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* ONDERHOUDSWERKEN

Schoollaan 26, 9697 SR Blijham, Tel. 0597-561679
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HeHeHeHeHet afgelopen jaar hebben wt afgelopen jaar hebben wt afgelopen jaar hebben wt afgelopen jaar hebben wt afgelopen jaar hebben we mee mee mee mee met 1t 1t 1t 1t 15 mo5 mo5 mo5 mo5 motttttorenorenorenorenoren
deelgenomen aan dit mooie edeelgenomen aan dit mooie edeelgenomen aan dit mooie edeelgenomen aan dit mooie edeelgenomen aan dit mooie evvvvvenement.enement.enement.enement.enement.

Dat leverde zelfs een beker op. Ook dit jaar is het de bedoeling dat
we weer als MC Mios ’93 deel willen nemen aan de tocht der
tochten (www.frieschemotorclub.nl/elfstedentocht.htm).

Friesche Elfsteden Tocht
door Henk Loois

Aan dit evenement doen jaarlijks 3600 motoren mee. Dit aantal is
de limiet voor deze tocht.  Als je voor de eerste keer mee wilt doen
kun je je via mij aanmelden. Het liefst met een e-mail aan
henkloois@hotmail.com. Hierin vermeld je: naam, adres, woon-
plaats, kenteken en merk/type motor en telefoonnummer.

Aanmelden bij mij kAanmelden bij mij kAanmelden bij mij kAanmelden bij mij kAanmelden bij mij kan tan tan tan tan tooooot eind maart eind maart eind maart eind maart eind maarttttt. Ik zal dan de deelnemers-
kaarten aanvragen. Motorrijders die deze tocht al eerder hebben
meegedaan krijgen als het goed is zelf een boekje met een opgave-
formulier. Wel zou ik de namen willen weten van hen die zelf hun
inschrijving verzorgen.

Voor hen die het nog niet weten: deze tocht der tochten wordt
gereden op 2e Pinksterdag. De start is in Leeuwarden en het ver-
trek is behoorlijk vroeg. De inschrijfkosten bedragen plm. 12 euro.
Op moment van schrijven van dit stuk was de juiste prijs nog niet
bekend. Ik hoop dat we met een grote groep kunnen rijden.
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AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
Transportbaan 20
9672 BK  Winschoten
Tel: 0597-432552

E.H.B.O. opleidingen de BoerE.H.B.O. opleidingen de BoerE.H.B.O. opleidingen de BoerE.H.B.O. opleidingen de BoerE.H.B.O. opleidingen de Boer
NRR (Nederlandse reanimatie raad).
Gecertificeerd instructeur reanimatie en AED (automatische externe defibrillator).
Voor uw diploma Eerste Hulp, reanimatie en AED.
Voor uw cursus Levens Reddende Handelingen.
Voor uw BHV-opleidingen.

 www www www www www.ehbo-opl.ehbo-opl.ehbo-opl.ehbo-opl.ehbo-opleidineidineidineidineiding-dg-dg-dg-dg-deboereboereboereboereboer.nl.nl.nl.nl.nl
Tevens gediplomeerd sportmasseur: voor o.a.
Ontspanningsmassage, Blessurepreventie & Voetreflexzonetherapie.

Info:
A. Reijndersstraat B 205, 9663 PM Nieuwe Pekela
Telnr.: 0597 - 675 675 - b.g.g. 06 - 55 34 41 62
E-mail: info@ehbo-opleiding-deboer.nl
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Omdat de ons omringende landen vOmdat de ons omringende landen vOmdat de ons omringende landen vOmdat de ons omringende landen vOmdat de ons omringende landen vanananananwwwwwege hun schittege hun schittege hun schittege hun schittege hun schitte-e-e-e-e-
rende morende morende morende morende motttttorororororwwwwwegen regelmatig dooregen regelmatig dooregen regelmatig dooregen regelmatig dooregen regelmatig door

momomomomotttttorrijderorrijderorrijderorrijderorrijders ws ws ws ws worororororden bezocht, hierbijden bezocht, hierbijden bezocht, hierbijden bezocht, hierbijden bezocht, hierbij
een lijstje meeen lijstje meeen lijstje meeen lijstje meeen lijstje met de belangrijkstt de belangrijkstt de belangrijkstt de belangrijkstt de belangrijksteeeee

afwijkafwijkafwijkafwijkafwijkende vende vende vende vende verererererkkkkkeereereereereersregels.sregels.sregels.sregels.sregels.

DuitslandDuitslandDuitslandDuitslandDuitsland
----- Bij een zicht van minder dan 50 meter door mist, regen of sneeuw

geldt een maximumsnelheid van 50 km/h.

----- Op smalle en onoverzichtelijke wegen moet zo langzaam worden
gereden dat binnen de helft van het overzienbare weggedeelte
kan worden gestopt.

----- Motoren met aanhangwagen mogen buiten de bebouwde kom niet
sneller rijden dan 60 km/h; ook op de autobaan. In Duitsland
geldt op autobanen een algemene ‘Richtgeschwindigkeit’ van
130 km/h; soms is deze adviessnelheid nog lager en wordt in dat
geval met borden aangegeven. Overschrijding is geen strafbaar
feit, maar bij een ongeval kan het wel als verzwarende omstan-
digheid worden aangerekend. Op andere wegen buiten de
bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 100 km/h. Bij
wegwerkzaam-heden wordt in de regel altijd op snelheid gecon-
troleerd.

----- Een inhaalmanoeuvre buiten de bebouwde kom mag worden
aangekondigd met een licht- of geluidssignaal. Tussen de file
doorrijden is formeel niet toegestaan. Het wordt veelal wel
gedoogd, echter alleen bij een stilstaande of zeer langzaam
rijdende file.

----- Als een rijstrook eindigt dan geldt vlak voor het einde van de
rijstrook een ritsplicht. De bestuurder op de doorgaande rijstrook
moet de ander de gelegenheid geven om in te voegen.

Verkeersregels in het buitenland
deel 1
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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

Winschoterweg 22
9697 XD BLIJHAM

TELEFOON : 0597 561427
FAX : 0597 562509

EMAIL : info@vanderwalblijham.nl

Kijk ook eens op onze website :

WWW.VANDERWALBLIJHAM.NL
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----- Een motorvoertuig mag alleen aan de rechterkant van de rijrichting
worden geparkeerd. Het is verboden motorfietsen op de stoep te
plaatsen. Vaak zijn er speciale motorparkeerplaatsen, waarvoor
soms ook moet worden betaald. Langer dan drie minuten stilstaan
geldt als parkeren.

----- Dimlicht overdag is voor motorfietsen verplicht. Motorrijders
mogen onderweg niet rijdend hun benen strekken, de voeten
moeten op de steuntjes blijven. Voor de banden geldt, ook voor
buitenlandse motorfietsen, een minimum profieldiepte van
1,6 mm.

----- Men let nogal streng op het produceren van onnodig geluid.
Motorfietsen met open uitlaten worden zonder meer bekeurd en
mogen niet verder rijden. Ook tegen het onnodig gas geven
tijdens het stilstaan wordt redelijk streng opgetreden.

----- Verkeerstekens die op het wegdek zijn aangebracht hebben
dezelfde rechtsgeldigheid als verkeerstekens op borden. Bij het
verlaten van een erf moet men alle andere verkeersdeelnemers
voor laten gaan.

BelgiëBelgiëBelgiëBelgiëBelgië
----- Er bestaat een aparte groep verkeersdeelnemers, dat zijn gebrui-

kers van voortbewegingstoestellen. Dat zijn bijvoorbeeld skaters,
rolschaatsers en skeeleraars. Andere verkeersdeelnemers dienen
hen te beschouwen als fietsers als zij sneller gaan dan stapvoets;
voor hen gelden ook de regels als voor fietsers. Dat betekent dat
ook zij van rechts komend voorrang genieten.

----- Op autosnelwegen en wegen met vier of meer rijstroken (minstens
twee voor iedere richting) geldt een maximumsnelheid van
120 km/h; op overige wegen buiten de bebouwde kom 90 km/h.
Voor motorfietsen met aanhanger geldt buiten de bebouwde kom
een maximumsnelheid van 90 km/h. Op autosnelwegen geldt
onder normale omstandigheden een minimumsnelheid van
70 km/h. Een motorfiets met zijspan mag geen aanhanger
trekken.
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TOO
MAX

X

Sport

TOO
MAX

X

Sport

De RUIMSTE brommobiel
De nieuweTOO

MAX
X

Sport

Autobedrijf Jan Bruining
Reparatie / Onderhoud / APK / Schade / Banden

Nieuwe & gebruikte auto’s

Leidijksweg 3, 9695 CP Bellingwolde, Tel.: 0597 - 532424, Fax: 0597 - 532750

Nu bij ons te bewonderen.
Nu nog ruimer en comfortabeler.

U bent van harte welkom!

TOO
MAX

X

Sport
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----- Wanneer twee links afslaande voertuigen elkaar kruisen, dan
gebeurt dat achter elkaar langs en niet voor elkaar langs.

----- Een inhaalmanoeuvre buiten de bebouwde kom mag worden
aangekondigd met een licht- of geluidssignaal. Het tussen de
file doorrijden is enigszins ingewikkeld. Bij stilstaande voertui-
gen wordt het niet als inhalen maar als voorbijrijden beschouwd,
dat is toegestaan. Bij rijdende voertuigen geschiedt inhalen links,
dat mag over dezelfde rijstrook. Rechts inhalen in de file is al-
leen toegestaan op een andere rijstrook. Dat betekent formeel
dat bij het tussen de file doorrijden altijd rechts van de streep
moet  worden gereden. In het algemeen lost het zich in de prak-
tijk wel op, maar bij een ongeval kan het vervelende gevolgen
hebben.

----- Inhalen van een motorvoertuig, een gespan of een voertuig op
meer dan twee wielen op een gelijkwaardig kruispunt of een kruis-
punt waar voorrang moet worden verleend, is verboden.

----- Motorfietsen (zonder zijspan) mogen op de stoep worden gepar-
keerd, mits dat geen gevaar of hinder voor overige weggebruikers
oplevert. Wanneer meer dan één motorfiets binnen een afgeba-
kend parkeervak bedoeld voor één auto wordt geparkeerd, dan
moet voor dat parkeervak slechts eenmaal betaald worden.
Er bestaan ook parkeerplaatsen uitsluitend bestemd voor
motorfietsen.

----- Het voeren van dimlicht overdag is voor motorfietsen verplicht.
Voor de banden geldt, ook voor buitenlandse motorfietsen, een
minimum profieldiepte van 1,6 mm. Het dragen van een
veiligheidshesje is verplicht ingeval van pech op autowegen en
autosnelwegen.

----- Bij een schoolbus met knipperende richtingaanwijzers moet snel-
heid worden gematigd en zo nodig worden gestopt om kinderen
de gelegenheid te geven uit te stappen en over te steken.

In de volgende Pitstop komen de afwijkende regels voor Oosten-
rijk en Zwitserland aan de orde.
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Hieronder kunnen jullie zien wat het gebruik is van onze website
van het afgelopen jaar: http://www.mcmios93.nl . Het eerste
overzicht is het gemiddelde gebruik per maand en de volgende is
het gemiddelde gebruik over de gehele dag bezien.

Onze website zal in de maand maart weer aangepast en gevuld
worden met de nieuwe gegevens.

http://www.mcmios93.nl
Statistieken



50

LID
VEBIDAK

Koerts
Dakwerken bv

Wij geven water geen kans...

Fax: 0597-613653 • www.koertsdakwerken.nl
DAAROM... 0597-612243

Gratis

DakinspectieGratis

Dakinspectie

UBBENS BOUWSTOFFEN

Lid van de Vereni-
ging van Handelaren
in Bouwmaterialen in
Nederland

Hout- en Bouwmaterialenhandel
Winschoten, J.D. v/d Veenstraat 14, tel. 0597-531351 (fax. 0597-531323)
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Wilt u, (vrienden of kWilt u, (vrienden of kWilt u, (vrienden of kWilt u, (vrienden of kWilt u, (vrienden of kennissen meennissen meennissen meennissen meennissen met een mot een mot een mot een mot een motttttor zijn ook wor zijn ook wor zijn ook wor zijn ook wor zijn ook welkelkelkelkelkom)om)om)om)om)
lid wlid wlid wlid wlid worororororden vden vden vden vden van een moan een moan een moan een moan een motttttorororororclub? Aarclub? Aarclub? Aarclub? Aarclub? Aarzelzelzelzelzel
dan niedan niedan niedan niedan niet, sluit u aan bij MC Mios ’93 tt, sluit u aan bij MC Mios ’93 tt, sluit u aan bij MC Mios ’93 tt, sluit u aan bij MC Mios ’93 tt, sluit u aan bij MC Mios ’93 te Blijham.e Blijham.e Blijham.e Blijham.e Blijham.

- zodat u andere motorrijders leert kennen;
- tevens mooie routes voorgeschoteld krijgt;
- en in de wintermaanden ook met uw hobby bezig bent.

Onze club organiseert in de periode maart t/m september een aantal
toer-tochten en in de wintermaanden gezellige avonden. De contributie
bedraagt Euro 21,00 per jaar voor de bestuurder en Euro 11,00 per jaar voor
de duopassagier. Heeft u belangstelling, dan kunt u onderstaande strookje
inleveren of opsturen naar:  (kijk ook op http://www.mcmios93.nl)

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

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

e-mail: info@mcmios93.nl

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht van onze club.

Natuurlijk word ook ik lid van MC Mios ‘93!

Naam : Roepnaam:
Adres :
Postcode :
Woonplaats :
Telefoonnr :
Geb. datum :
Geslacht : M / V
Rijbew. A : Ja / Nee

Datum : Handtekening:

Lid worden?
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Noordveenkanaal ZZ 12
7831 AS Nieuw Weerdinge
Telefoon: 0591 - 52 12 79

J.M. MJ.M. MJ.M. MJ.M. MJ.M. MOOOOOTTTTTOROROROROR- - - - - ENENENENEN S S S S SCOOCOOCOOCOOCOOTERTERTERTERTER T T T T TRAININGENRAININGENRAININGENRAININGENRAININGEN
(((((VVVVVOORHEENOORHEENOORHEENOORHEENOORHEEN T T T T T.T.T.T.T.T.C. I.C. I.C. I.C. I.C. INDOORNDOORNDOORNDOORNDOOR)))))

Jacob Meijer verzorgt motor- en scooter trainingen op maat!

Wil jij je motor rijbewijs halen?
Wil jij je motor rijvaardigheid verbeteren?

Wil jij met je motor veiliger aan het verkeer deelnemen?

Dan ben je hier aan het juiste adres:
Jacob Meijer Motor- en Scooter Trainingen

Tel: 06-51599677
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