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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Het is woensdag 14 mei als ik achter het toetsenbord van mijn pc zit en dit voorwoord schrijf. Mooie en zonnige dagen hebben we al achter de rug. Zeker als we
bedenken dat we onze eerste tocht pas in april hadden. Dan heeft de tourcommissie
een goede keuze gemaakt om de tocht in maart door te schuiven naar november. In
maart was het nog koud en nat. Die eerste tocht door een groot stuk van het
Ostfriesche Duitsland was prima met goed verzorgde koffie – en eetstops. Het weer
was goed en ik heb na afloop geen negatieve reacties gehad. Tourcommissie een
pluim voor jullie.
Vervelend was het bericht dat onze penningmeester Pieter de Waard een aanrijding
had gehad tijdens de begeleiding van de Ronde van de Veenkoloniën. Een vervelende open beenbreuk met complicaties heeft hem 6 weken in het ziekenhuis gehouden. Ook Geert Veenstra belandde in het ziekenhuis met hartproblemen. Een
operatie is inmiddels achter de rug en Geert is herstellende. Verder zijn er nog wat
zieke of kwakkelende motorrijders. Namens het bestuur wens ik ze allemaal beterschap en hoop ze gauw weer op de motor te zien.

Voorwoord

Beste motorvrienden,

Dan juicht het bestuur het initiatief toe van een aantal leden die op eigen houtje en
eigen verantwoordelijkheid en verzekering een kampeerweekend hebben georganiseerd. Ondanks dat er geen activiteitencommissie is, wordt er toch iets buiten de
club om georganiseerd. Het bestuur betreurt het echter ten zeerste dat dit weekend gehouden wordt in hetzelfde weekend als het hotelweekend dat door de club
wordt verzorgd. Het bestuur hoopt dat dit soort initiatieven in de toekomst buiten
de clubactiviteiten om gepland worden.

Veel leesplezier.
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Inhoud

Als jullie dit lezen hebben we de “monstertocht” gereden en is het hotelweekend
ook achter de rug. Ik hoop dat we ervan zullen genieten. In de volgende Pitstop zal
er ongetwijfeld wel over de ervaringen geschreven worden. Rest mij nog jullie heel
veel mooie dagen toe te wensen, waarbij de motor flink gebruikt kan worden.

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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Adressen enzo...
Voor
zitt
er
oorzitt
zitter
Henk Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597 - 561983

Secre
taris & Ledenadminis
tratie
Secretaris
Ledenadministratie

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

Penningmees
Penningmeestter

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

Algemeen bes
tuur
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

Toercommissie

Jaap Duit
René Hoesen
Roelf Hummel
Hilvert Smits
Luppo Teuben

H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude-Pekela, 0597 - 615607
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
Bé Nieboer
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
Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude-Pekela, 0597 - 614904
Bovenburen 107, 9675 HB Winschoten, 0597- 417076

Redaktie Pits
Pitsttop

Kopij vvoor
oor nummer 3 moe
oor 1
5 augus
tus 2008.
moett binnen zijn vvoor
15
augustus
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.

Lidmaatsc
hap MC Mios '93
Lidmaatschap
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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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

Agenda 2008
Datum
27 april
18 mei

Soor
Soortt
Open toertocht
Monstertocht
Vertrekpunt

Hotel van der Valk te Assen

6 t/m 8 juni
22 juni

Clubweekend
Ledentocht

Winterberg
Drenthe/Duitsland

Ver
trekpunt
ertrekpunt

Ee
tcaf
e de Leeuw
eg 35 in W
edde
Eetcaf
tcafe
Leeuw,, Hoofdw
Hoofdweg
Wedde

17 augustus Open toertocht
23 augustus Avondt
ondtocht
ocht
BBQ
14 september Activiteitentocht
5 oktober
Ledentocht
2 november Snerttocht

Omge
ving
Omgeving
Groningen/Duitsland
Friesland/Noord-Holland

Afstand
200 km
415 km

Star
Startt
9:00 - 11:00 uur
9:00 uur

200 km

10:00 uur

Groningen/Friesland/Drenthe 200 km
oningen
120 km
Groningen
Gr
Hendy Bar
Drenthe
120 km
Groningen/Duitsland
175 km
130 km

9:00 - 11:00 uur
18:00 uur
22:00 uur
10:00 uur
10:00 uur
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.

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 11,00 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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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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Mededelingen
deel 2
Inschrijv
en
Inschrijven
Om verzekeringstechnische en organisatorische redenen dient
iedereen zich bij elke toertocht in te schrijven, dus ook bij de ledentoertochten.

Kor
ting
orting
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 Express in Hoogezand, Motoport in Leek en Stadskanaal. Motoport Stadskanaal geeft geen korting op Dainese kleding.

MC Mios ’93 Clubar
tik
elen
Clubartik
tikelen
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 voor Euro 6,00 en Petjes met het
MC Mios ‘93 logo voor maar Euro 2,50. Deze zijn verkrijgbaar bij
Christien Spa.

Digitale ledenser
vice
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.
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De RABO “peerdebloumen” Tocht
door VFRené Hoesen
Eindelijk
oorjaar is begonnen, en he
on nie
Eindelijk,, he
hett vvoorjaar
hett kkon
niett be
better
er..
Wat een lekk
er w
eer
tje en een mooie
lekker
weer
eertje
toer
oor de boeg.
oerttocht vvoor
Dit was de eerste tocht van het jaar omdat de middagtoertocht
verplaatst is naar de maand november. De laatste jaren hadden
we vaak slecht weer tijdens de middagtocht van maart dus dat
zorgde meestal voor een mindere opkomst als wat we eigenlijk
graag wilden. Deze eerste toertocht van het jaar was misschien
ook niet helemaal niet goed gepland want veel mensen wilden
misschien liever naar de Superbike races op Assen. Verder
hadden natuurlijk veel mensen gekozen om er een weekje
tussenuit te gaan omdat we zoveel vrije dagen hadden.
En nu over de toertocht natuurlijk; er hadden toch nog 67
personen de “moeite” genomen om op te draven voor deze toertocht van ongeveer 230 kilometer door het Duitse platteland.
Van die 67 personen waren er 14 van buiten de club die voor de
LOOT punten kwamen natuurlijk. Zelfs 3 nieuwe aanmeldingen.
En altijd zal er commentaar zijn over hoe wij een toertocht
uit-zetten en voorrijden maar ik persoonlijk vind het maar niks om
een toertocht te rijden over hele kleine weggetjes. Graag een beetje
over 80 km wegen met mooie vloeiende bochten en nog mooier
vloeiend asfalt. Tijdens het meerijden met een andere club vorig
jaar lag mijn gemiddelde snelheid aan het einde van de tocht op
een “trotse” 24 kilometer per uur. Maar je kunt het natuurlijk nooit
iedereen naar de zin maken.
De route voerde ons boven door Duitsland over weggetjes waar ik
persoonlijk nog nooit was geweest voordat ik de toertocht uitzette
met Luppo. En dus is het volgens mij wel eens leuk om niet altijd
hetzelfde rondje om de kerk of de Blauwe Stad te rijden.
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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

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

Chinees Specialiteiten Restaurant

“Kan Le”

Voor al uw:

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

We vertrokken rond 9:30 uur uit Blijham en tegen 11:00 uur waren
we bij de koffie stop voor een lekker bakkie met een lekker
stukkie “Kuchen”. Tegen 11:30 uur weer op de motor voor het
volgende stukje richting Norddeich waar voldoende lunch
mogelijkheden waren. Wij vonden het echter nog te vroeg voor de
lunch en zijn doorgereden om tegen 13:00 uur aan een verdiende
voerbak te beginnen.

Alhoewel, het duurde wel even want de waardin had niet gerekend
op een extra jaaromzet deze zondag. Dus tegen 14:30 uur zaten
we weer met een lekker bol buikie op de motor. Mooi, nu hadden
we een “legitieme” reden om iets meer aan het gas te draaien om
verloren tijd in te halen.
Geregeld voerde de route ons vlak langs de dijken van de
Waddenzee en wat hebben we ontzettend veel windmolens
gezien. Goedzo, allemaal gratis energie zodat we meer olie over
houden om die waardevolle motorbenzine van te maken.
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GOLFF SCHEELT ENORM VÉÉL!

GOLFF
OYNHAUSEN

Bouwonderneming

Kuiper Blijham B.V.

Raadhuisstraat 10 - 9697 PR - Blijham
Telefoon: 0597 - 662170

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

Overal om ons heen kleurden de velden geel; soms van het net in
bloei komende koolzaad en soms door de “peerdebloumen”.
En zoals het altijd gaat als je bezig bent met je hobby; de dag is
altijd te kort en zo ineens zaten we al weer in de Eemstunnel. Nog
even konden we de motor de sporen geven om de bochtige weg
richting Oudeschans.

Daarna nog een mooie “senseo”mok met het MC Mios ‘93 logo in
ontvangst nemen en we kunnen weer uitkijken naar de monstertocht van dit jaar.
Oh nee, ik vergeet nog de 11-stedentocht door Friesland waar zich
ongetwijfeld weer hele massa’s MIOS-leden voor hebben opgegeven. NIET DUS.
Voor nu wens ik jullie een fijn motorjaar met veel veilige kilometers.
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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

Hoofdweg 35
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9698 AA Wedde

Tel.: (0597) 52 22 95

Friesche 11-Steden tocht
door VFRené Hoesen
Eindelijk
e deden dit jaar vvoor
oor de 5e
Eindelijk,, eindelijk
eindelijk,, eindelijk
eindelijk.. W
We
keer mee aan de 1
1-st
edent
ocht vvoor
oor mo
11-st
1-stedent
edentocht
mottoren
en vvoor
oor he
st vvoor
oor
spelden ze mooi w
eer
eer..
hett eer
eerst
oorspelden
weer
Meestal hadden we een gedeelte van de dag en soms zelfs de
hele dag regen gehad de afgelopen jaren. Dit jaar waren de weergoden ons beter gestemd want de temperatuur liep ’s middags op
tot zo’n 26 graden, althans dat gaf de temperatuurmeter van de
motor aan; mijn eigen temperatuur liep soms op tot het kookpunt.
Maar ik zal eerst beginnen bij het begin. De dag begon toen de
wekker afging om 5:10 uur in de vroege morgen. Zoals jullie
gewent zijn van mij begint de dag met een goed ontbijt en een dito
sanitaire stop.
Om 6 uur verzamelen bij Formido in Winschoten en toen in
colonne van 9 motoren richting Leeuwarden. In totaal waren we
met 9 mannen en 3 duo-vrouwen. Dat moet volgend jaar toch echt
anders.
Onderweg kreeg het zonnetje steeds meer kracht en verdreef de
mist van de weilanden. Een prachtig gezicht om zo vroeg op weg
te zijn.
Onderweg zagen we nog een luchtballon in de verte; en die
mensen waren vast nog eerder uit hun bed gejaagd als wij. Toen
we even later ook nog 2 bulten boven de mist uit zagen komen
heb ik Gebina eerst eens gevraagd om me te knijpen, want ik zag
toch echt 2 dromedarissen of kamelen lopen. Nou ja, 2 van die
beesten met 1 bult op de rug.
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LMV
* Voor alle verzekeringen
* Voor alle aan- en verkoop van onroerend goed
* Ons actuele woningaanbod kunt u ook vinden
op www.makelaardij-visser.nl
* Alle taxaties (WOZ gediplomeerd)
* Voor alle hypotheken
e-mail: info@makelaardij-visser.nl
Bellingwolde: Hoofdweg 26 - 9695 AK - Tel. 0597-531484 - Fax 0597-531378

EK
E. Komies
Schilders- en afwerkingsbedrijf
Vossenkamp 138
9675 KM Winschoten

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

Even later vond Bé het nog nodig om de Donald Duck familie een
beetje uit te dunnen door met zijn motor een reeds aangereden
maar nog fladderende eend te pletten op de snelweg. Nog nooit
zoveel veren van een motor af zien komen.
Bij aankomst in Leeuwarden natuurlijk direct inschrijven en een
bakkie doen en wederom een (kleine) sanitaire stop. Volgens de
site van de Friesche Motorclub kon je de route ook downloaden
voor je GPS. Maar natuurlijk op alle apparaten behalve op de
Garmin 2720. Wellicht wordt de route volgend jaar eerder
vrijgegeven zodat je de route thuis op je navigatie kunt zetten.

We waren nog mooi vroeg maar de motor van Aad had nog geen
zin; er was een storing opgetreden die met vereende krachten werd
verholpen. Gelukkig, na 20 minuten waren we op weg; dat
betekende echter wel dat we een beetje aan de late kant waren.
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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 VA
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

22PERTON
Hoofdweg 169 - Bellingwolde - tel. 0597-531352

Met veel pijn en moeite kwamen we Leeuwarden uit; vorige jaren
was dit nooit een probleem maar misschien was de opkomst van
motoren ook iets hoger door het mooie voorspelde weer.
Het eerste gedeelte van de route verliep daarom een beetje
vervelend en tot de lunch bleef dat zo. Bij Makkum in de buurt
hebben we de route even verlaten om rustig te kunnen eten in
Makkum. Als je hoopt iets te kunnen eten aan de route kom je
bedrogen uit want alles zit stampvol.

Tegen een uurtje of half 2 ging het weer verder en je kon direct
merken dat het verkeer een beetje opgelost was want er kon nu
mooi doorgereden worden.
In vorige jaren hebben we meer (kleine) ongelukjes gezien en
meegemaakt; alleen een Harley rijder vond het nodig om in Dokkum
onder zijn motor te gaan liggen in Dokkum. Die werd dus ook weer
vakkundig omhoog geholpen; of er sprake was van enig ander
letsel als van een gedeukt ego konden we zo snel niet zien.
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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

Onderweg nog 1 vervelende wegopbreking gehad waarbij je lang
moest wachten voor een verkeerslicht en natuurlijk sta je dan altijd
in de brandende zon met je zwarte leren pak. En het grootste
probleem met mooi weer is natuurlijk dat de pleziervaart voor alles
gaat, dus je was het wachten voor de ene brug nog maar net weer
een beetje vergeten dan stond je al weer voor de volgende brug.
Gelukkig nooit echt lang maar al met al waren we eerst tegen 16:30
uur terug in Leeuwarden waar we ook al wel eens om 14:00 uur
terug waren in vorige jaren.
En nu natuurlijk je plaquette ophalen. Koos had een afdruk meegenomen van de medailles van vorige jaren zodat hij ze eventueel
kon ruilen.
Zo, en nu zo snel mogelijk naar Restaurant de Klaver in Niebert,
althans dat dachten we, maar Sipke vergat het voortouw te
nemen bij Leek in de buurt en daarom reden we een afslag te ver.
Dus de navigatie maar gevraagd om de snelste weg richting het
restaurant en we konden lekker buiten eten in het zonnetje. Daar
dacht niet iedereen gelijk over dus werd er een grote parasol
omhoog getakeld.
Tegen 20:45 uur waren we weer thuis en na het verwijderen van
de nodige muggen op de VFR konden we weer terugkijken op een
geslaagde motordag. Wat is het toch heerlijk om zo met je hobby
bezig te zijn.
Misschien kwam het door de vele vrije dagen van de dit jaar maar
de opkomst voor deze 11-stedentocht was dramatisch laag van
de leden van de Mios motorclub. Wat zou het toch mooi zijn om
volgend jaar weer gewoon op het bord te staan met eervolle
vermeldingen. Daarvoor moet je club met minstens 15 inschrijvingen komen en dat waren er dit jaar maar 9!
Schaam jullie diep. Nee, geintje. Dat moet iedereen voor zichzelf
weten, maar ik denk dat ik voor iedereen die meedeed gisteren
kan zeggen dat het een hele happening is die je eigenlijk minstens 1 keer in je actieve motorleven mee moet hebben gemaakt.
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Wiertsema HOUT
maatwerk in kozijnen - tevens levering van tuinhout
ta
Beerta
Hoofdstraat 63-65, 9686 VG Beer
T. 059
7 - 33 1
06
4 M. 06 - 305 306 68 FF.. 059
7 - 33 1
0 73
0597
10
64
0597
10

e-mail: wier
tsema@cast
el.nl
wiertsema@cast
tsema@castel.nl

-

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

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
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Mocht u buiten de openingstijden willen
komen dan graag na telefonisch overleg.
Fam. J.B. de Boer tel: 059
7-6
12
419
0597
612
124
7 - 675
746
H. W
est
er
straat 67 fax: 059
West
ester
erstraat
0597
6757
www
.graank
orrel.nl
9665 AN Oude P
ek
ela
Pek
ekela
www.graank
.graankorrel.nl

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

Bedankt
door Pieter de Waard
Via e-mail of op andere manier hebben jullie kunnen lezen/horen
dat ik 29 maart betrokken geraakt ben bij een verkeersongeval
als verkeersregelaar tijdens de Grote Omloop van de Veenkoloniën
(zie ook pag. 33). Na zes weken UMCG mocht ik zaterdag 10 mei,
de dag voor Pinksteren, eindelijk naar huis. Ik blijf voorlopig nog
onder controle van zowel de poli plastische chirurgie als van de
traumapoli van het UMCG. Revalidatie zal nog veel tijd vergen.
Ik wil iedereen bedanken die mij een kaart heeft gestuurd, mij
hebben bezocht of telefonisch contact hebben opgenomen; al deze
belangstelling was hartverwarmend. Natuurlijk bedank ik
MC Mios ‘93 voor de fruitmand die ik bij huiskomst aantrof.
Motorrijden is voorlopig niet aan de orde; ik hoop in het seizoen
2009 weer van de partij te kunnen zijn.
Pieter de Waard
Mr. A.E.J. Moddermanstraat 1
9671 AG Winschoten
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Autohuis Puma
Uw Chevrolet en Opel dealer in de Regio
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Delfzijl - Veendam - Winschoten

Monstertocht
door Jaap & Marga Duit
Zondag 1
8 mei w
as he
eer zo
18
was
hett w
weer
zovver
er..
We hadden onze monst
er
an de mo
club.
monster
erttocht vvan
mottor
orclub.
De inschrijving en star
aren bij Ho
alk in Assen.
startt w
waren
Valk
Hottel v/d V
Om iedereen te laten weten dat de start in Assen was had nog
heel wat voeten in de aarde omdat er voor 18 mei geen pitstop
meer verscheen, daarom is besloten om de leden dit op 4
verschillende manieren te laten weten:
1) Op het voorblad van de open toertocht van april jl,
2) Door middel van een nieuwsbrief waarvoor iedereen zich eigenlijk zou
moeten aanmelden bij Bé Nieboer zodat iedereen dmv een simpel
e-mailtje bereikt wordt als er plotseling dingen veranderen.
3) De leden die geen van beide hebben gehad hebben een mailing in de
brievenbus gekregen.
4) En een update van de agenda op de website met een extra vermelding
op de hoofdpagina.

Om kwart voor acht gingen we met acht motoren vanaf Pekelahof
richting Assen. Het weer was heerlijk, want het zonnetje stond hoog
aan de hemel maar het was nog wel wat frisjes ± 10 graden en er
stond nog een straffe wind.

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

7

-

Wedderveer

H. ENGELKES
Hoofdweg

Telefoon: 0597 - 561459

Fischer
Houtbouw
Wedde
30

Bij v/d Valk aan gekomen stond de koffie al klaar en mocht je
jezelf bedienen. Nadat René een groepsfoto had gemaakt, ging de
eerste groep al rijden. Wij moesten nog wachten, want de inschrijving duurde tot half tien. De opkomst viel mij een beetje tegen,
maar misschien vonden sommige deze tocht ook wel te lang. Toen
de laatste motorrijders waren gearriveerd en een kop koffie
hadden gehad, kon ook onze reis beginnen.

In totaal waren er 23 personen. De eerste groep was wel wat groot,
dus ik dacht de onze valt wel mee. Maar dat was dus niet zo, want
die moesten nog tanken en gingen hun eigen weg. Toen bleven
Bé, Jaap en ik met ons drietjes over.
Dus gingen wij ook op weg, om een klein rondje IJsselmeer te
rijden. Over mooie snelle wegen en dorpen, maar ook open
stukken langs de dijken van Noord Holland en het Friesche Gaasterland, voor de kampeerders onder ons wel bekent. En dan voelde
je de wind behoorlijk aan je trekken, maar dat mocht de pret niet
drukken. Vanwege de afstand diverse koffie en plas pauze’s
ingelast en verder maar weer, want we hadden nog een lange weg
te gaan. Op de Afsluitdijk hebben we gegeten bij het Monument,
waar het klein, maar wel gezellig was. Het werd nu ook kouder.
Lekkere vlotte wegen richting huis met 440 kilometer op de teller
en we kijken terug op een mooie toertocht en gelukkig droog weer.
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Voor al uw:

♦ NIEUWBOUW - VERBOUW
♦ ONDERHOUD - RENOVATIE
♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
Morigerweg 22 - 9697 SN Blijham
Telefoon 0597 - 561433
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112 Groningen
Ver
keer
sregelaar kkomt
omt tten
en vval
al bij aanrijding
erk
eersregelaar
Datum: 29-03-2008 | FFo
oto’s: G. TTwickler
wickler - 1
12Gr
112Gr
12Gr..
BELLINGWEDDE - Een motorrijder is zaterdagmiddag gewond
geraakt bij een aanrijding in Bellingwedde. De motorrijder reed
op de Rhederweg richting Blijham en deze nam deel aan de
wielerronde (van Veendam) als verkeersregelaar.
Een automobilist komende van de Leidijkseweg
draaide de Rhedereweg op en kwam in aanraking
met de motorrijder. De motorrijder kwam hierbij
ten val en is enkele meters met de motor de weg
over gegleden.
Vervolgens raakte de motor een kast die in de berm
stond en kwam in een sloot terecht. De motorrijder is met
onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. De VOA heeft een
analyse gemaakt van de toedracht van het ongeval. Het verkeer
werd omgeleid via de parralelweg. Firma Fruitema heeft beide voertuigen geborgen.
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DE SNIKKE

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

Risico’s op de snelweg
Veel mensen beweren dat het rijden op de autosnelweg veiliger is dan dat
op 80 kilometerwegen. Door het ontbreken van kruispunten en een
grotere zichtbaarheid ligt de toegestane snelheid hier hoger. De snelheden zijn weliswaar hoger, maar het verkeer rijdt ongeveer met dezelfde
snelheid in dezelfde richting. Toch zijn aan het rijden op de autosnelweg
aardig wat risico’s verbonden. En dan denken we nog niet eens aan de
gespilde brandstof bij opritten en na tankstations en gevaarlijke vangrails.
Omge
vingsbe
wus
tzijn:
Omgevingsbe
vingsbewus
wustzijn:
Op een autosnelweg gebeurt in korte tijd heel veel. Auto’s halen in, veranderen van baan, remmen af, voegen in en uit. We moeten vooral als motorrijder ons heel bewust zijn van onze omgeving. Dit noemen we omgevingsbewustzijn. Doordat we niet alles in één oogopslag kunnen waarnemen,
moeten we ons een mentaal beeld vormen van wat zich om ons heen
afspeelt. Door in onze spiegel te kijken en om ons heen te kijken, zullen
we gedeeltelijke waarnemingen kunnen samenvoegen om ons een beeld
te vormen van wat zich daadwerkelijk om ons afspeelt. Ook kunnen we
daardoor inschatten wat een auto achter ons bijvoorbeeld van plan is. Als
je denkt dat hij in wil halen, zul je niet van rijstrook wisselen.
Dit beeld wordt echter al snel incompleet. Door niet constant nieuwe informatie te vergaren, zullen we een onjuist mentaal beeld krijgen en brengen
we onszelf in de gevarenzone. Dit geldt vooral op de autosnelweg, aangezien door de hogere snelheden situaties hier sneller wijzigen. Daarom zullen
we constant alert moeten zijn, dit beeld moeten bijstellen door spiegels te
kijken, over onze schouder te kijken, naast ons en ver vooruit te kijken.
Scan voortdurend de omgeving af terwijl je rijdt, van spiegels tot dode
hoeken en verkeerstekens. Te lang in een en dezelfde richting blijven
kijken, bijvoorbeeld achter of voor je, is vooral hier vragen om moeilijkheden.
Rijs
tr
ookpositie:
Rijstr
trookpositie:
Een goede rijstrookpositie betekent een positie waarin je goed kunt zien,
goed gezien wordt en eventuele gevaren vermijdt.
Zien:
Blijf zoveel mogelijk aan de rechterkant van het midden van je rijstrook
rijden, tenzij je inhaalt. Door in deze positie te rijden kun je beter vooruit
kijken en zie je verkeerssituaties aankomen die je in problemen kunnen
brengen.
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Door het rijden achter grote voertuigen zoals vrachtwagens en busjes komt
je zicht in gevaar. Zorg er daarom voor dat je zoveel mogelijk uit de buurt
van dit soort voertuigen blijft rijden, en als het niet anders kan zover
mogelijk erachter.
Bewaar voldoende afstand tot het voertuig voor je. Deze afstand is op de
autosnelweg drie tot vijf seconden. Twee seconden is met deze snelheid
echt te weinig! Voegen er auto’s tussen? Geen probleem, gewoon weer
opnieuw de (drie) secondenregel hanteren. Dit geldt ook voor een snel
rijdende file. Vooral op de autosnelweg is het van belang voldoende
afstand te houden. Door rekening te houden met het zicht voor je, en maatregelen te nemen die je zicht vergroten, zul je op tijd en adequaat kunnen
reageren op onverwachte gebeurtenissen. Deze onverwachte gebeurtenissen kunnen zijn het plotseling op de rem gaan staan van iemand, van
rijstrook wisselen, etc.
Offer je je volgafstand op ten gunste van je zicht, bijvoorbeeld in langzaam
rijdend verkeer, dan zul je er rekening mee moeten houden dat je in dat
geval sneller zult moeten reageren op onverwachte situaties. Zijn je noodstop- en uitwijktechnieken echt boven de maat?... Ga er altijd vanuit dat
een auto sneller kan remmen dan jij. Dit betekent dat als de file voor je
remt, deze met versnelde vaart op je afkomt. Bij een botsing zal degene
achter aan de botsing de grootste vertraging ondervinden. Dit betekent
hoe verder je achter aan een (ketting)botsing zit, hoe groter de impact en
hoe sneller je op je voorganger botst. En dan hebben we het nog niet eens
over je achterligger.
Als je dan beseft dat je geen kei bent in het maken van een noodstop en
heel kwetsbaar bent, dan zul je je geen twee keer bedenken om toch
voldoende afstand te bewaren. Zorg ervoor dat je altijd - voor, opzij en
achter - voldoende ruimte hebt om te manoeuvreren.
Zorg ervoor dat je nooit achter aan de file staat of rijdt. Het maak niet uit
hoe, maar zorg dat je daar weg komt. Een paar maand geleden nog is een
auto geplet tussen twee vrachtauto’s, omdat de achterste vrachtwagenchauffeur niet oplette.
Gezien w
or
den:
wor
orden:
Verander je links of rechts van rijstrook, doe dit dan altijd één rijstrook
tegelijk, verplaats je nooit twee of meer rijstroken tegelijk. Rijd jezelf in de
kijker. Kijk daarbij uit voor voertuigen die zich tegelijk met jou op dezelfde
rijstrook begeven!
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Kijk en stuur nooit tegelijk. Eerst kijken (spiegels, dode hoek), dan richting
aangeven (minimaal twee keer), dan sturen. Richting aangeven tijdens het
wisselen van rijstrook doe je op tijd, voor je de zijdelingse verplaatsing
maakt.
Zorg er altijd voor dat de bestuurder achter je je niet te dicht op de hielen
zit. Doet hij dit wel, dan kun je rustig en ongemerkt iets meer naar de
stuurkant van de bestuurder rijden. Dit zorgt ervoor dat zijn zicht belemmerd wordt en hij het gevoel krijgt dat jij dichter op hem zit, waardoor hij
geneigd zal zijn iets meer afstand te bewaren. Ook kun je je snelheid heel
iets minderen zonder dat hij het doorheeft. Vervolgens rijd je weer terug
naar je oude positie.
Varieer met je snelheid. Door met de stroom van het verkeer mee te rijden
word je onzichtbaar voor andere weggebruikers, juist in erg druk verkeer.
Veiligheidsmarge en timing zijn cruciaal bij snelheden boven de 80 km/h.
Arm- en handgebaren kunnen ook nuttig zijn. Dit trekt vaak meer de aandacht dan je knipperlicht of je claxon.
Ge
Gevvaren:
Op de autosnelweg heb je niet te maken met tegemoetkomend verkeer en
verkeer dat zich vanuit zijwegen tussen het doorgaande verkeer voegt.
Aan de rechterkant van de autosnelweg heb je wel te maken met in- en
uitvoegstroken waar verkeer in- en uitvoegt. Blijf daarom zoveel mogelijk
uit de buurt van deze gevarenzones als je rechtdoor gaat. Ga nooit tussen
een voertuig en een uitvoegstrook rijden! Je beste positie op de autosnelweg is aan de rechterkant van het midden van je rijstrook.
Probeer vijf tot tien kilometer sneller te rijden dan de rest van het verkeer
en in de gaten tussen het verkeer te blijven. Automobilisten zijn net kuddedieren en hebben de neiging zich dicht opeen te pakken. Het is makkelijker om een botsing voor je te voorkomen dan wat achter je zit te ontwijken.
Als het verkeer voor je plotseling afremt, blijf dan links of rechts van de
auto voor je, zodat je een vluchtroute hebt mocht er iets fout gaan. Houd je
spiegels in de gaten! Zo voorkom je ook dat er iets mis gaat als de auto
achter je niet in staat is op tijd te stoppen. Ben je gestopt, koppeling in,
motor in de versnelling en ogen in de spiegels.
Maak gebruik van de flexibiliteit van je motor om gebruik te maken van
open ruimtes in het verkeer. Er is altijd wel een gaatje te vinden. Hierdoor
kom je minder in contact met vierwielers, heb je ruimte om te manoeuvreren en ben je sneller uit dode hoeken.
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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

Kijk uit voor gevaren, denk aan je schoudercheck. Zorg dat je altijd een
vluchtroute in gedachten hebt mocht er iets misgaan. Het is in Nederland
niet verboden om met twee voertuigen op één rijstrook te rijden. Je kunt
hier gebruik van maken om een ongeval te vermijden. Ben je een voertuig
aan het inhalen, dan zal deze de neiging hebben zich op jouw rijstrook te
begeven (je gaat waar je kijkt geldt ook voor automobilisten!). Houd hier
rekening mee. Houd er rekening mee dat voertuigen op de rijbaan met
langzaam rijdend verkeer zich naar de rijstrook zullen verplaatsen waar
het verkeer sneller voortbeweegt.
Heb je je afslag gemist? Geen probleem. Rijd gewoon bij de volgende
afslag de snelweg af om deze in tegengestelde richting weer op te rijden.
Keer nooit op de snelweg, ook al heb je de afslag maar een paar meter
gemist! Met een keermanoeuvre breng je niet alleen jezelf, maar ook
andere weggebruikers in acuut levensgevaar.
Pec
h op de w
eg:
Pech
weg:
Op autosnelwegen is het verboden om te stoppen op de vluchtstrook. De
vluchtstrook is uitsluitend bedoeld om een uitwijkmogelijkheid te hebben
bij panne of een ongeluk. Bijna altijd bevindt zich wel een vluchtstrook
naast de autosnelweg. Zoek hier zo veilig mogelijk een heenkomen als je
pech hebt. Bevindt zich een vangrail naast de vluchtstrook, zet je motor
dan zo dicht mogelijk tegen de vangrail aan, zet hem anders in de berm.
Kun je je motor zelf niet repareren, ga dan achter de vangrail staan. Op de
hectometerpaaltjes staat een pijltje dat wijst naar de dichtstbijzijnde ANWBpraatpaal waar je contact op kunt nemen met de wegenwacht.
Waar mag een mo
mottorrijder nie
niett rijden?
- Vluchtstr
ook:
Vluchtstrook:
de strook uiterst rechts van de rijbaan,
bedoeld voor hulpverlening
-R
edresseer
str
ook: de asfaltstrook tussen de linker rijstrook en de
Redresseer
edresseerstr
strook:
linker vangrail; hier ligt veel vuil
- Doelgr
oepstr
ook:
Doelgroepstr
oepstrook:
weggedeelten bedoeld voor bussen, vrachtverkeer
of trams
-V
er
drijvingvlak:
Ver
erdrijvingvlak:
vlak met schuine strepen
(bij overgang naar minder rijstroken)
- Puntstuk:
witte wegmarkering (ook wel ‘taartpunt’ genoemd)
Extra tip:
Snel rijden (Autobahn!) betekent ook altijd sterke stress. De rijwind drukt
tegen je nek en hoofd, kleding begint te flapperen en je loopt het gevaar te
verkrampen doordat je constant ineengedoken zit. Daarbij komt dan nog
versnelde uitdroging, die je niet moet onderschatten. Bij langere en snelle
ritjes op de autosnelweg neem je dus vaker een pauze om je lichaam te
ontspannen en wat te drinken.
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E.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
.ehbo-opl
eidin
g-d
eboer
.nl
www.ehbo-opl
.ehbo-opleidin
eiding-d
g-deboer
eboer.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

AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
Transportbaan 20
9672 BK Winschoten
Tel: 0597-432552
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Zaterdagavond
door Christien Spa
Ze wilden er eens een kkeer
eer flink ttegenaan
egenaan op een zat
er
zater
er-daga
erels, die
dagavvond. Zes jonge meiden en vijf jonge kkerels,
meestal zat
er
dagsa
p uitgingen.
zater
erdagsa
dagsavvond in hun dor
dorp
Ze hadden een busje besteld om naar Groningen te gaan. Allemaal waren ze tussen de twintig en dertig en vrienden van elkaar.
Om goed negen uur hadden ze afgesproken en stonden op het
dorpsplein bij een grote steen te wachten.
Eén van de stellen waren Henk en Alie, ze woonden nog niet
samen, maar in het weekend sliep Henk wel bij Alie, die bij haar
moeder en jongere zus woonde. t’ Werd kwart voor tien, maar nog
altijd geen busje. Henk belde met het taxibedrijf waar hun busje
bleef. De chauffeur had er allang kunnen zijn, maar wat wil het
geval? Er bevond zich nog een grote steen, nl in Pekela en daar
stond de chauffeur al meer dan drie kwartier te wachten. Toen het
busje er eindelijk was ging het in rap tempo richting Groningen.
Het werd een geweldige avond, ze hadden in jaren niet zo
gelachen. t’ Kwam zeker ook door het mooie weer en de drank. Er
werd nogal flink wat ingenomen, want ze hadden immers een
achterstand door de late bus, maar om drie uur s’ nachts moesten
ze de zaal verlaten. Het busje was deze keer wel op tijd, en niet al
te nuchter kroop het elftal erin.
Bij aankomst op het dorpsplein rolde het gezelschap naar buiten.
Die het minste gedronken had, rekende af met de chauffeur. Op
de fiets ging het toen al slingerend huiswaarts. t’ Was maar goed
dat het zondagmorgen kwart voor vier was en niet druk op de weg.
Henk en Alie moesten op één stel na het verst. Bij het afscheid
nemen moest Henk nog even gek doen en stak van binnen uit zijn
hand door de brievenbus om zijn vriend buiten de hand te geven.
Maar toen de hand er weer uit moest was er een probleem, ja dat
wilde er niet meer uit.
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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

“Weet je wat”, zei Alie, “ik bel de politie”, die was snel ter plekke
en had al gauw door wat hier aan de hand was en hoe dit kwam.
“We schroeven de brievenbus los”, zei de agent, “dan gaan we
naar het bureau om deze te verwijderen.” Zo gezegd zo gedaan,
op het bureau werd de brievenbus stuk gezaagd en Henk was weer
vrij. Na dit alles kregen ze van de agenten nog een kop koffie en
werden ze weer netjes thuis gebracht.
Eindelijk lagen Henk en Alie dan in bed, maar Henk moest er
onmiddellijk weer uit, want alles begon hem te draaien voor de
ogen. Al het genuttigde drank ging zo de wc in.
Toen hij weer naar boven gestrompeld was, kroop hij dicht tegen
het zich daar bevindende warme lichaam aan, want hij had het
koud gekregen. Maar hij lag nog maar net of hij kreeg een klap op
zijn hoofd:”Donderop!! zoepkop” schreeuwde zijn schoonmoeder.
De volgende dag hebben ze er hartelijk om gelachen, maar uitgeslapen waren ze niet!

Verjaardagskalender
April:
Jan Bos, Jan Bruining, Aad van der Graaf, Albert Heemstra, Thijs Helmers,
Wichert Kenter, Berend Koopman, Marcel v/d Laan, Oscar Lamain, Henk
Meulenkamp, Rieks Nieland, Harjah ter Harkel, Alex Oldenburger, René
Perton, Sigrid Rosema, Geertje Roukema, Henk Schepers, Christien Spa,
Jan Stuiver, Geert Veenstra, Rob Mulder
Mei:
Henk Brouwer, André Conradi, Harm Ekamper, Hanno Engelkes, Hilda
Everts, Willem Glazenborg, André Komies, Boje en Petra Lap, Richard
Lourens, Robert v/d Meulen, Wim Molanus, Cinthia Potter, Gert Jan Prins,
Sipke Roukema, Peter van Setten, Jack Veldkamp, Gebiena Westerling,
Gerrit Veldhuizen van Zanten, Thea Broesder, J. Meijering
Juni:
Johan Bontsema, Greetje de Waard, Albert Elting, Willem Hensema, René
Hoesen, Jan Kolthof, Willy Kruze, Cornelis Lap, Wuppie Lohof, Henk Loois,
Esra Siemons, Fré Siemons, Luppo Teuben, Jacob Toutenhoofd, Trijnie
Wierenga, Frank Tietema
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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
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deel 2
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- Keren is verboden bij een drukke verkeerssituatie en op
voorrangswegen binnen de bebouwde kom.
- Tussen de file doorrijden is formeel niet toegestaan. Het wordt
veelal wel gedoogd, echter alleen bij een stilstaande of langzaam rijdende file. Een enkele of dubbele rij voertuigen die staat
te wachten voor een verkeerslicht, een spoorwegovergang of
dergelijke, mag door een motorrijder wel links of tussen de rijen
door worden voorbijgereden om zich vooraan op te stellen, mits
er voldoende plaats is en de links afslaande voertuigen niet
worden gehinderd.
- Trams van links hebben voorrang op een gelijkwaardige kruising. Bij het verlaten van een erf (bord einde erf) moet men alle
andere verkeersdeelnemers voor laten gaan.
- Op veel wegen geldt een verbod voor motorfietsen gedurende
de nachtelijke uren. Parkeren op de stoep is niet toegestaan,
dat gebeurt aan de rand van de rijbaan. In een parkeervak voor
auto’s mogen meerdere motorfietsen worden geplaatst.
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- Op autobanen geldt een maximumsnelheid van 130 km/h, met
aanhanger 100 km/h. Een autobaanvignet voor een motorfiets
is goedkoper dan voor een auto; 10-dagenvignet: auto € 7,60,
motor € 4,30. In tegenstelling tot de informatie op sommige
websites is het verplicht het mautvignet goed zichtbaar op een
vast onderdeel van de motorfiets te plakken. Als het vignet niet
zodanig op of aan de motor is bevestigd, dan moet men (bijvoorbeeld bij controle voor toltunnels of bij controle door Asfinagpersoneel of politie) ter plaatse contant een vervangingstol van
65 euro betalen, direct te voldoen (tarief motorfietsen, 120 euro
tarief auto’s); is die betaling niet mogelijk of wordt het voertuig
zonder bestuurder en vignet aangetroffen, dan volgt een boete
van minimaal 400 euro en maximaal 4.000 euro.
- Het voeren van dimlicht overdag is voor motorfietsen verplicht.
Voor de banden geldt - ook voor buitenlandse motorfietsen - een
minimum profieldiepte van 1,6 mm. Kinderen mogen pas vanaf
de leeftijd van twaalf jaar achterop mee, mits hun voeten op de
stepjes rusten. Kinderen onder de twaalf jaar mogen wel in de
zijspan als wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden, onder andere een rolbeugel en geschikte gordels en/of zitjes. Motoren
met zijspan zijn ook verplicht een veiligheidshesje bij zich te
hebben (voor anderen is het verstandig).
- Het bord inhalen verboden geldt alleen voor ‘meersporige’ motorvoertuigen; motorfietsen (zonder zijspan) mogen bij het bord inhalen en ingehaald worden.
- Het bij zich hebben van een stofdichte, stevige verbandtrommel
is ook voor buitenlandse motorrijders verplicht. In Oostenrijk is
men ook behoorlijk strikt op onnodig en overbodig (uitlaat)geluid
en op snelheid binnen de bebouwde kom.
- Bij een schoolbus met knipperende richtingaanwijzers moet aan
kinderen de gelegenheid worden gegeven uit te stappen en over
te steken.
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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

Zwitserland
- Tussen de file doorrijden is niet toegestaan, het wordt ook niet
gedoogd.
- Op (smalle) bergwegen heeft stijgend verkeer voorrang boven
dalend verkeer.
- Op autosnelwegen geldt een maximumsnelheid van 120 km/h,
op autowegen 100 km/h en op andere wegen buiten de bebouwde kom 80 km/h. Voor motorfietsen met aanhanger geldt
80 km/h. Autosnelwegen en autowegen mogen slechts worden
gebruikt door motorvoertuigen die onder normale omstandigheden minstens 80 km/h kunnen en mogen rijden. Ook in Zwitserland is een autobaanvignet verplicht.
- Het voeren van dimlicht overdag is voor alle motorvoertuigen
verplicht. Voor de banden geldt - ook voor buitenlandse motorfietsen - een minimum profieldiepte van 1,6 mm. Parkeren op
de stoep is niet toegestaan. Kinderen achterop moeten met hun
voeten op de steuntjes kunnen rusten, kinderen jonger dan zeven jaar mogen alleen in een goedgekeurd kinderzitje.
- Een motorfiets mag een andere motorfiets slepen (of dat echt
veilig is...).
- Ook in Zwitserland is men kritisch op overbodige en overmatige
geluidsproductie. Dat geldt niet alleen voor de open uitlaten,
maar ook voor het onnodig laten lopen van de motor bij stilstaan, voor het rijden met hoge toerentallen en bij snel optrekken.
- Bij het bord inhalen verboden mogen motorfietsen (eensporige
voertuigen) wel worden ingehaald.
- Bij een schoolbus met knipperende richtingaanwijzers moet aan
kinderen de gelegenheid worden gegeven uit te stappen en over
te steken.
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- 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
Oosterstraat 43
9697 PE Blijham
tel.: 0597 - 561212

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

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk bericht van onze club.

Natuurlijk word ook ik lid van MC Mios ‘93!
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnr
Geb. datum
Geslacht
Rijbew. A

:
:
:
:
:
:
:M/V
: Ja / Nee

Roepnaam:

Datum

:

Handtekening:
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