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Univé: uw betrouwbare sportieve

partner voor al uw verzekeringen!

Plukt u de vruchten
van Univé al?

De keuze wordt u wel heel

gemakkelijk gemaakt!

Voor al uw schade-, zorg- en levensverzekeringen 

bent u bij Univé Noord-Oost aan het juiste adres. 

Ook uw hypotheek is bij ons in goede handen.

Plukt u nog niet van onze vruchten en wilt u meer 

informatie? Neem dan contact op met één van 

onze adviseurs in het Univé kantoor bij u in de buurt.

Univé Noord-Oost
Navolaan 15 - 39, Stadskanaal
Telefoon (0599) 519 519
Regiokantoren in Borger, 

Hoogezand,Onstwedde, Ter Apel, 

Veendam en Winschoten

www.unive.nl
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Beste motorvrienden,

Weer is een motorseizoen voorbij. Al 15 jaar in het bestaan van onze club

hebben we weer en wind getrotseerd. Door het zonovergoten landschap

van onze provincie gereden. De koeien met het ronkende geluid van onze

motoren de stuipen op het lijf gejaagd.

Ja, 15 jaar bestaat onze club alweer. Dat hebben we 8 november nog

gevierd met een zeer geslaagde feestavond. We kunnen terugkijken op

een seizoen met heel veel activiteiten. Zeker als je kijkt naar motorclubs in

de regio. Dan doen we het helemaal niet slecht.

Als bestuur kijken we al weer naar het komend jaar. Wat gaan we allemaal

doen. Voor de toertochten is op de jaarvergadering alweer een voorlopige

agenda gepresenteerd. Eén van die tochten zal in het teken van KIKA staan.

Daar is dit jaar helaas door de weergoden een streep door gehaald. We

zullen proberen die tocht volgend jaar alsnog in samenwerking met sport-

school Anne Delis te organiseren. Over het totale programma kunnen jullie

in de komende Pitstop het één en ander lezen. Ook het verslag van onze

ledenvergadering zal daarin staan.

Rest mij nog de adverteerders te bedanken voor hun advertenties en   hopen

dat we ook het komende jaar weer een beroep op hen kunnen doen.    Verder

wens ik jullie allemaal fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe in

goede gezondheid. Ik hoop jullie allemaal volgend jaar weer te zien op

onze goed georganiseerde toer-tochten.

Henk Loois
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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 1 moeoor nummer 1 moeoor nummer 1 moeoor nummer 1 moeoor nummer 1 moet binnen zijn vt binnen zijn vt binnen zijn vt binnen zijn vt binnen zijn voor 1oor 1oor 1oor 1oor 13 f3 f3 f3 f3 februari 2009.ebruari 2009.ebruari 2009.ebruari 2009.ebruari 2009.

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 2009

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

26 april Open toertocht Groningen 200 km 9:00 - 11:00 uur

17 mei Monstertocht - 400 km 9:00 uur

5 t/m 7 juni Clubweekend - - -

21 juni Open toertocht KIKA sponsertocht 200 km 10:00 uur

VVVVVererererertrekpunttrekpunttrekpunttrekpunttrekpunt SporSporSporSporSportsctsctsctsctschool Anne Delis, Zuiderhool Anne Delis, Zuiderhool Anne Delis, Zuiderhool Anne Delis, Zuiderhool Anne Delis, Zuidervvvvveen 29, 967een 29, 967een 29, 967een 29, 967een 29, 9674 T4 T4 T4 T4 TA WinscA WinscA WinscA WinscA Winschohohohohotttttenenenenen

4 juli Avondtocht Start en BBQ bij: 120 km 18:00 uur

BBQ De Snikke in Oude Pekela 22:00 uur

16 augustus Open toertocht Drenthe/Duitsland 200 km 9:00 - 11:00 uur

20 september Activiteitentocht - 120 km 10:00 uur

4 oktober Ledentocht - 175 km 10:00 uur

1 november Snerttocht - 130 km 10:00 uur

Alle tochten zijn onder voorbehoud en 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,

bij Motorplaza in Groningen, bij Motoport Express in Hoogezand,

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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“Naaikransje” MC Mios ’93“Naaikransje” MC Mios ’93“Naaikransje” MC Mios ’93“Naaikransje” MC Mios ’93“Naaikransje” MC Mios ’93

Ja, ik vroeg me toch echt af of we wel lid waren van een echte

motorclub. De hele week hadden ze goed weer voorspeld voor het

weekend dus we rekenden op een goede opkomst voor de avond-

tocht van dit jaar. Maar nee, het waren allemaal “mietjes”.

BuienradarBuienradarBuienradarBuienradarBuienradar
Nou moet ik wel eerlijk zeggen dat wij ook de hele dag benauwd

naar de grijze wolken hadden gekeken. De hele dag fikse regen-

buien en ook de temperatuur was niet om over naar huis te schrij-

ven. Maar op buienradar zag je toch duidelijk de regenbuien weg-

trekken en zo rond 17:45 zou het droog worden en…verrek…op de

weg naar de Hendy Bar hebben we welgeteld nog 4 druppels

regen gehad en de hele avond is het verder droog gebleven.

Om even over 5 hadden we nog contact gehad met de familie

Roukema en zij waren ook van mening dat het wel goed kwam

met het weer. Voor de zekerheid toch maar de waterdichte jassen

aangetrokken in plaats van de leren jassen maar die hebben we

niet meer nodig gehad.

Vaak hoor ik opmerkingen dat het wel of geen mooi weer is om te

motorrijden; het is altijd mooi weer om te motorrijden; het is

alleen de ene keer iets mooier weer als de andere keer.

Bij de Hendy Bar wachtte Christien ons op met de inschrijf-

formulieren en konden we op stap met in totaal 6 leden op 3

motoren. Nou ja, is eens een keertje iets anders; tijdens andere

toertochten hebben we toch altijd van die enorm grote opkom-

sten!

Dus om even over 6 op pad en na een kwartiertje moest ik als

voorrijder al stoppen langs de kant van de weg om onze zonnebril-

len op te doen.De zon scheen fel en op de soms nog natte

weggedeelten schitterde het soms een beetje irritant.

Avondtocht met Barbecue
door René Hoesen
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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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Jaap had eigenlijk een route van 165 kilometer voor ons in petto

maar die werd door het bestuur toch iets te lang bevonden en dus

werd de tocht ingekort tot 115 kilometer. De route voerde over

redelijk bekende wegen omdat je tijdens zo’n korte avondtocht

niet zoveel kilometers kunt maken.

RRRRRocky Rocky Rocky Rocky Rocky Roads of Drentheoads of Drentheoads of Drentheoads of Drentheoads of Drenthe

Voor de start had ik nog een sanitaire stop gemaakt thuis en toch

zorgden de “Rocky roads” van Drenthe ervoor dat ik het niet kon

redden tot de koffiestop. Dus dat werd een snel bezoek aan de

bosjes en dat was een hele opluchting.

De koffie met iets erbij natuurlijk werd genuttigd in Rolde en het

broodje gezond dat ik er at was heerlijk maar zo groot dat ik mijn

mond er niet in 1 keer om toe kon krijgen.

Dat zelfde broodje zorgde er ook voor dat ik ’s avonds op de

barbecue met geen mogelijkheid zoveel kon eten dat ik die  €13,50

er uit kon krijgen.

BarbecueBarbecueBarbecueBarbecueBarbecue

Voor die barbecue waren gelukkig wel meer leden komen op-

dagen als voor de toertocht maar ja, het was ook inmiddels goed

weer geworden. De salades en het vlees waren weer super

verzorgd en ook het natte gedeelte was goed verzorgd.

Van de frisse avond hebben we niets gemerkt omdat er een heer-

lijke warme terraskachel in de tent stond. Ook de barbecue zorgde

voor genoeg rooksignalen om de hele buurt lekker mee te laten

genieten van de heerlijke geuren.

Tegen 12 uur waren wij de eersten die vertrokken omdat ik de

lamp een beetje uithad; deels door het motorrijden en deels door-

dat ik ’s morgens al vroeg aan het werk moest.

Hopelijk gooien de weergoden op de volgende toertocht geen roet

in het water en gaan er meer leden mee op te genieten van vast

en zeker weer een mooie tocht.
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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!



17

De Run
door Bé Nieboer

NeNeNeNeNet als vt als vt als vt als vt als voorgaande jaren woorgaande jaren woorgaande jaren woorgaande jaren woorgaande jaren waren wij ook dit jaar waren wij ook dit jaar waren wij ook dit jaar waren wij ook dit jaar waren wij ook dit jaar weereereereereer

vvvvverererererzocht om onze mozocht om onze mozocht om onze mozocht om onze mozocht om onze motttttorische onderorische onderorische onderorische onderorische onderstststststeuningeuningeuningeuningeuning

ttttte lee lee lee lee levvvvveren aan de Reren aan de Reren aan de Reren aan de Reren aan de Run.un.un.un.un.

Door de sluiting van de Klinker waren er verschillende zaken

gewijzigd. Ten eerste was de start- en finishlocatie gewijzigd, deze

was nu op de Stikkerlaan ter hoogte van de sporthal gesitueerd.

Als gevolg daarvan was ook de looprichting omgedraaid zodat het

talrijk toegestroomde publiek een veel beter zicht had op de

naderende hardlopers.

Wij hadden door de wijzigingen dit keer een plek bij de ingang

naar het rosarium toegewezen gekregen. Door het ontbreken van

een EK en  WK status waren er veel minder toplopers aan de start

verschenen, wat de spanning in de wedstrijd niet ten goede kwam.

Er werden dan ook geen toptijden gelopen.

Mede door een kleiner deelnemersveld aan de 100 km waren wij

dit jaar met minder motoren aanwezig. De aanwezig motoren

hadden weer verschillende functies toegewezen gekregen, zoals:

koploper mannen en vrouwen, vervoer scheidsrechters en

wedstrijdleiders, vervoer pers en EHBO en voor het vervoer van

genodigden en andere belangstellenden. Verder reed er nog een

motor voor radio Winschoten. Dit alles werd gecoördineerd door

Christien Spa en Geertje Roukema, die daarin werden ondersteund

door Geertje Smits.

Zij voorzagen ook de motorrijders van hun natje en droogje.

Mede door het goede weer was het voor ons weer een geslaagde

dag en ik wil namens het bestuur iedereen bedanken die zijn

bijdrage hieraan heeft geleverd.
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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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Activiteitentocht
door Janny Hummel

Ik ben geIk ben geIk ben geIk ben geIk ben gevraagd om een stukje tvraagd om een stukje tvraagd om een stukje tvraagd om een stukje tvraagd om een stukje te schrijve schrijve schrijve schrijve schrijven oen oen oen oen ovvvvver dezeer dezeer dezeer dezeer deze

tttttocht nou bij deze mijn eerocht nou bij deze mijn eerocht nou bij deze mijn eerocht nou bij deze mijn eerocht nou bij deze mijn eerststststste ve ve ve ve verererererslagje.slagje.slagje.slagje.slagje.

Zondagmorgen vertrek om 10 uur bij de Hendybar en hier eerst

zoals gewoonlijk een kop koffie genuttigd. Er hadden zich plus-

minus 30 leden gemeld.

Bij Veendam de eerste activiteit “raddraaien”, waarbij Luppo het

eerst even voordeed, waardoor het wel erg makkelijk over kwam,

dit was helaas voor de meeste onder ons niet het geval, de meest

voorkomende score was geloof ik wel onder de 5 meter.

Bij de koffiestop bij cafe “het

Keerpunt” de tweede activiteit

“melkbus jeule de boules”

waarbij we de boules in de

melkbussen moesten gooien

over een  bepaalde afstand.

Na een lekkere kop koffie en

apfelstrudel ging de tocht

verder naar het volgende onder-

deel namelijk “hoefijzer-

werpen”en hierbij bij eetcafe

“de Aanleg” gelijk een goed ver-

zorgde lunch.

Daar lekker vol gegeten en toen vervolgens naar de vierde poging

punten te halen, dit was “hooivork darts” waar Sipke zo onder de

indruk was dat hij de bossen in vloog, dit echter gelukkig wel

lopend.
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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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De weg werd weer naar Onstwedde vervolgd voor de laatste activi-

teit “knobbelen” en daar vandaan weer terug naar de Hendybar

waar de prijsuitreiking volgde:

11111 SipkSipkSipkSipkSipke Re Re Re Re Roukoukoukoukoukemaemaemaemaema

22222 Jacob TJacob TJacob TJacob TJacob Toutoutoutoutoutenhoofdenhoofdenhoofdenhoofdenhoofd

33333 FFFFFrrrrroukje Stoukje Stoukje Stoukje Stoukje Steeeeevvvvvensensensensens

En voor de poedelprijs kwam

GeerGeerGeerGeerGeert Vt Vt Vt Vt Veenstraeenstraeenstraeenstraeenstra in aanmer-

king.

We kijken terug op een prachtige activiteitentocht en een

gezellige dag. Hartelijk dank toercommissie.
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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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De tDe tDe tDe tDe toeroeroeroeroercommissie wcommissie wcommissie wcommissie wcommissie werererererd door spord door spord door spord door spord door sportschool Anne Delistschool Anne Delistschool Anne Delistschool Anne Delistschool Anne Delis

benaderbenaderbenaderbenaderbenaderd om vd om vd om vd om vd om vanananananwwwwwege hun 30 jarig bestaanege hun 30 jarig bestaanege hun 30 jarig bestaanege hun 30 jarig bestaanege hun 30 jarig bestaan

 samen ie samen ie samen ie samen ie samen iets tts tts tts tts te organiseren.e organiseren.e organiseren.e organiseren.e organiseren.

Er werd voor gekozen om de tocht van 5 oktober hiervoor te ge-

bruiken en deze om te dopen in de KIKA toertocht ten behoeve

van kinderen met kanker.

Nadat alles in korte tijden op poten was gezet, incl. het informeren

van alle leden en zusterverenigingen over de gewijzigde startlocatie

en de opzet van deze dag stond niks meer in  de weg om van deze

dag een geslaagde dag te maken voor alle partijen (dachten we).

Vanwege het zeer slechte weer (storm en regen) is deze dag

compleet in het water gevallen. Er restte de organistie en de

inschrijvers dan ook niks anders om onverrichter zake huiswaarts

te keren.

Er wordt in het nieuwe toerseizoen 2009 op 21 juni een nieuwe

poging ondernomen om een toetocht voor KIKA te organiseren.

KIKA toertocht
door Bé Nieboer

De adverteerders denken aan ons...

Denkt u aan onze adverteerders!
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H. Feringa Autotechniek

Flessingsterrein 8

9665 BZ  Oude Pekela

Tel.: 0597-675346

06-22549045

Ø Reparatie van alle merken

Ø Personenauto’s

Ø Bedrijfsauto’s

Ø Motoren

Ø Four Wheel Drive specialist

Tevens Uw adres voor:

Ø Schade taxatie en afwikkeling

Ø Alle merken banden voor alle

voertuigen

Ø Alle typen accu’s

Ø 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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Snerttocht
door René Hoesen

SnerSnerSnerSnerSnert met met met met met een nare bijsmaak…t een nare bijsmaak…t een nare bijsmaak…t een nare bijsmaak…t een nare bijsmaak…

Na het aflassen van de KIKA toertocht in oktober hadden we nu

natuurlijk extra veel zin om een mooie toertocht te gaan rijden.

De laatste dagen voor de toertocht was Paulus Pietsma nog een

beetje onduidelijk hoe het weer op de zondag zou zijn. Maar,

gelukkig waren de weergoden ons nog een beetje gunstig gestemd

want zowaar het zonnetje kwam zo nu en dan nog even om het

hoekje gluren. De temperaturen waren voor de tijd van het jaar

redelijk en maar liefst 17 personen waren op komen dagen voor

de eerste snerttocht van MC Mios ‘93.

Even over 10 vertrok de eerste groep en even later waren wij aan

de beurt met voorrijder Jaap. We waren Blijham nog niet uit of

Jaap zag in de verte al de eerste motor glijden door de modder.

Een glijparEen glijparEen glijparEen glijparEen glijpartijtijtijtijtij
In deze tijd van het jaar kun je natuurlijk modder en bladeren

verwachten op de weg die voor een gevaarlijke glijpartij kunnen

zorgen. En dat is Harm Kruize dus ook gebeurd; een boer had de

weg zo verschrikkelijk modderig gemaakt dat er met goed fatsoen

niet normaal op te rijden viel. De blackbird was niet meer te

houden toen het voorwiel begon te glijden en dat resulteerde in

een afgebroken spiegel, gescheurd kuipwerk en een gedeukt ego

natuurlijk. Harm heeft verder geen kwetsuren opgelopen; alhoe-

wel de spierpijn de volgende dagen natuurlijk ook niet mis is.

We hebben samen nog even gewacht bij Harm en hebben overlegt

over wat te doen nu. Wij zijn verder gereden en Harm heeft de

politie gebeld; eerst een 0900 nummer van de politie en even

later 112 omdat dit toch wel een erg gevaarlijke situatie was.
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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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’s Avonds nog even gebeld met Harm en die zei dat de politie in de

berm een bord vond dat waarschuwt voor modder op de weg. Dat

bord zal wel door kwajongens in de berm zijn gegooid, maar zelfs

met bord was dit weggedeelte nog te vies. De boer had er dus

meer aan moeten doen als alleen een bord te plaatsen. Harm zal

de schade aan zijn motor dus ook gaan verhalen op de verzeke-

ring van de boer.

De toertocht ging dus verder met 16 personen en ook onderweg

kwamen we nog vaak modder tegen op de weg. Maar hier kon je

redelijk om toe rijden om een schoon stukje weg te zoeken dus dit

leverde verder geen problemen op.

Schaamrandjes.Schaamrandjes.Schaamrandjes.Schaamrandjes.Schaamrandjes.

Laten we zo zeggen; het was geen dag om de schaamrandjes van

je banden te rijden want je wist nooit wat er nu weer in de bocht

lag. De toercommissie (ik dus ook) heeft denk ik wel weer wat

geleerd; de snerttocht moet over zoveel mogelijk doorgaande

wegen gaan omdat die meestal wel redelijk schoon zijn. Maar als

je de toertocht in september uitzet zijn de weersomstandigheden

zo anders als in november dat we dit jammer genoeg door schade

en schande moesten leren. Hopelijk volgend jaar beter!

SnerSnerSnerSnerSnert met met met met met spek en rt spek en rt spek en rt spek en rt spek en roggestoggestoggestoggestoggestoeoeoeoeoettttte.e.e.e.e.

En toen kwamen we aan in Meedhuizen bij café Lanting voor een

heerlijk gevulde snert. Ik heb aan Jaap gevraagd of hij dit café ook

direct weer voor volgend jaar wilde bespreken want de snert was

echt uitmuntend. Voor de rokers onder ons was er zelfs gedacht

aan een echte rookkamer zodat de nodige nicotine onderdak

genuttigd kon worden. Er was genoeg snert zodat iedereen

minstens 3x een kom kon nemen en daar werd dus ook dankbaar

gebruik van gemaakt.

Nog eNog eNog eNog eNog evvvvven tanken tanken tanken tanken tanken…en…en…en…en…

Een van de motorrijders had niet getankt voor aanvang van de rit

en bij Delfzijl is hij dus afgehaakt om daar te gaan tanken. Hij

heeft op eigen gelegenheid de toertocht afgemaakt.
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Autohuis Puma

Uw Chevrolet en Opel dealer in de Regio

Delfzijl - Veendam - Winschoten
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De route voerde over mooie wegen die men met betere

wegomstandigheden zeker nog eens narijden moet.

Bij Blijham scheidden onze wegen zich en na nog even aftanken

kon ik beginnen aan een mooie modderklus. Jeetje wat zag de

VFR er uit; de brommert is eigenlijk overal geweest maar nergens

werd hij zo smerig als bij ons in het hoge noorden. Echt, de

modder zat centimeters dik op de voorkant van de kuip. Maar wat

een beetje heet water met sop al niet schoon krijgt!!

En ja, de motor staat ook weer onder zijn afdekkleed in de garage

want ik heb zo’n donkerbruin vermoeden dat van motorrijden de

eerste tijd wel eens niet veel zou kunnen komen.

Vanaf hier; zij die alvast in een winterdepressie schieten; wij dus,

groeten U en voor nu lekker slapen en morgenvroeg gezond weer

op. Want ik begin aan mijn winterslaap!
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Op 26 september jl. is ons lid Flip Kolthof na een langdurig

ziekbed op 50 jarige leeftijd overleden. Hij was sinds mei 1996 lid

van MC Mios ’93.

Flip was binnen de club een gewaardeerde verkeersregelaar en

ook aan de RUN verleende hij samen met zijn Anja jaarlijks zijn

medewerking.

Op 1 oktober hebben we tijdens een besloten plechtigheid samen

met zijn dierbaren afscheid van hem genomen.

We wensen Anja en verdere familie veel sterkte toe om dit groot

verlies te dragen.

Bestuur MC Mios ’93 Blijham

IN MEMORIAM

Niet geheel onverwacht, maar voor ons allen veel te vroeg, is in alle rust overleden

mijn lieve man, onze lieve vader en lieve zoon

Filippus KFilippus KFilippus KFilippus KFilippus Kolthofolthofolthofolthofolthof

in de leeftijd van 50 jaar.

9673 HL Winschoten, 26 september 2008

Jacques Perkstraat 8.

Anja Kolthof - Kuiper

Martijn en Ilona

Daniël en Margriet

Marcel en Marijke

Vader en Moeder Kolthof
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Morigerweg 22 - 9697 SN  Blijham

Telefoon 0597 - 561433

Voor al uw:

♦♦♦♦♦ NIEUWBOUW - VERBOUW

♦♦♦♦♦ ONDERHOUD - RENOVATIE

♦♦♦♦♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN



33

LekkLekkLekkLekkLekker buiter buiter buiter buiter buiten spelen…en spelen…en spelen…en spelen…en spelen…

Een paar weken geleden verveelden we ons op een donderdag

avond en we besloten om eens bij MulderMulderMulderMulderMulders Mos Mos Mos Mos Motttttoren in Voren in Voren in Voren in Voren in Veendameendameendameendameendam

rond te gaan neuzen. Niet om weer een andere VFR uit te zoeken

maar gewoon eens het nieuws in motorland te gaan bekijken.

Nu had ik al een stukje gelezen in de Motormagazine over de

nieuwe Honda DN-01. En ik moet zeggen, Honda heeft er een

nekverdraaiend nieuw model bij: het is een motor die niet echt in

een groep past zoals de meeste andere motoren dat wel doen.

ConceptConceptConceptConceptConcept
Honda had deze motor als concept een aantal jaren al laten zien

op de diverse motorbeurzen en alles is bijna 1 op 1 overgenomen.

Dus, wat is het nu eigenlijk.

Onderhuids is er tot aan de overbrenging eigenlijk niet veel nieuws

onder de zon want hier draait de V-twin 650 cc van de Honda

Deauville als een naaimachientje. Dus geen bakken aan vermo-

gen maar een zeer betrouwbare metgezel.

HFTHFTHFTHFTHFT
Tot zover dus de krachtbron; en dat brengt ons bij de overbren-

ging. Honda heeft gekozen voor een HFT, de zogenaamde HumanHumanHumanHumanHuman

FFFFFriendly Triendly Triendly Triendly Triendly Transmissionransmissionransmissionransmissionransmission. Dus een automaat waarbij je ook kunt

kiezen om zelf te schakelen. Alhoewel schakelen, bij het opstap-

pen mis ik direct het koppelingshendel.

Ook Sipke Roukema had de DN-01 zien staan en met Koos

Mulder al een proefrit geregeld. Dus de afspraak stond voor zater-

dag 11 oktober. En zoals het op een mooie motordag hoort was

het nu echt schitterend weer; zonnetje, geen wind en een lekker

temperatuurtje.

Test: Honda DN-01 en CBF 1000 ABS
door René Hoesen
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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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Om 9 uur waren we aanwezig en na de nodige nicotine voor

Roukema om langzaam te wennen aan de gedachte dat we een

andere motor als ons eigen stalen ros zouden gaan berijden kon

de sleutel tegen 9:30 in het contact.

We hadden ongeveer 1,5 uur de tijd en om onderweg eens te

kunnen ruilen kregen we ook een Honda CBF 1000 ABS mee. Dit

is echt een allemansvriend, opstappen, starten, in de versnelling

en iedereen kan er mee rijden.

Voor sommige mensen is dat een minpunt als een motor geen

eigen karakter heeft maar persoonlijk heb ik een goed sturende,

sportieve betrouwbare motor liever als een mooie bike waar je geen

bocht mee door komt.
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Sipke nam als eerste de DN-01 en de rit ging richting Gieten en

daarna door richting circuit Assen. Dus beetje binnendoor, beetje

snelweg en een beetje boel bochtjes. Ik dus op de CBF; en ik moet

zeggen dat stuurt helemaal niet verkeerd. Oké, niet zo snaarstraak

als mijn eigen VFR VTEC maar als woonwerkfiets of voor een her-

opstapper een ideale speelkameraad. Wederom, geen bakken

vermogen maar wel zeer goed doseerbaar en een betrouwbaar

rijwielgedeelte.

DN-0DN-0DN-0DN-0DN-011111

Op de terugweg vanaf het circuit hebben we geruild en was het

dus mijn beurt om die bijzonder vormgegeven DN-01 te gaan be-

sturen. Dus, stand op D van Drive en gassen. Het rijd echt als een

scooter dus als ik er echt even lekker voor ga zitten kan Sipke me

niet bijhouden op de CBF en dat zegt niets over de CBF maar des

te meer over de DN-01.

Verwacht nou geen hemelschokkende acceleratie want boven de

140 km/uur is het toch wel een beetje gebeurd. Oké, een top van

rond de 180 km/uur zal er wel in zitten maar dan moet je over

voldoende nekspieren en armspieren beschikken om niet van de

motor te worden geblazen. Want, windbescherming = 0. Als de

motor langer op de markt is zal er vast wel een groter windscherm

ter beschikking komen die voor een meer uit-de-windpositie zal

zorgen.

StStStStStop Pop Pop Pop Pop Politieolitieolitieolitieolitie

Op de terugweg wordt het nog even spannend als we voor de ro-

tonde van Gieten ingehaald worden door een politie auto met alle

toeters en bellen. Aaaaahhhh, en we hadden net even lekker door-

gehaald dus we waren bang dat we aan de beurt waren, maar

gelukkig reed de politie ons voorbij en reed met grote spoed ver-

der de rotonde over en richting Emmen. Ze hadden dus gewoon

geen zin om netjes in de rij te wachten voor de rotonde.

ConclusieConclusieConclusieConclusieConclusie

Dat wordt moeilijk; een conclusie, dan maar op een andere ma-

nier, en nu spreek ik alleen over de DN-01 omdat die net nieuw op

de markt is en de CBF al langer meedraait.
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Is heIs heIs heIs heIs het vt vt vt vt vernieuwernieuwernieuwernieuwernieuwendendendendend: ja, de vorm is zeer spectaculair met z’n haai-

vormige neus en langgerekte bouw.

Is heIs heIs heIs heIs het in een grt in een grt in een grt in een grt in een groepje toepje toepje toepje toepje te plaatsene plaatsene plaatsene plaatsene plaatsen: nee, want de motor lijkt nergens

bij te horen.

Is heIs heIs heIs heIs het een pot een pot een pot een pot een powwwwwererererercruisercruisercruisercruisercruiser: nee, want daarvoor mist hij vermogen en

een veelgehoorde opmerking was dan ook dat men wacht op een

blok met meer inhoud en vermogen.

Is heIs heIs heIs heIs het een choppert een choppert een choppert een choppert een chopper: nee, alhoewel de zit daar wel een beetje op

lijkt door de doorgebogen rug, maar het stuur zit te ver naar voor

en beneden.

Is heIs heIs heIs heIs het een scoot een scoot een scoot een scoot een scootttttererererer: nee, want je hebt weinig tot geen bergruimte

zoals scooterrijders gewend zijn en je hebt 2 treeplanken voor/

naast de motor.

Is heIs heIs heIs heIs het een mot een mot een mot een mot een motttttor vor vor vor vor voor mijoor mijoor mijoor mijoor mij: nee, want de motor is niet sportief ge-

noeg en niet geschikt voor lange reizen richting verre vakantie

landen.

VVVVVoor wie is heoor wie is heoor wie is heoor wie is heoor wie is het wt wt wt wt wel een geschiktel een geschiktel een geschiktel een geschiktel een geschikte moe moe moe moe motttttororororor: vooral voor mensen die

willen onthaasten, die dus niet met de oren over het asfalt door de

bochten willen maar lekker rond willen tuffen met een snelheidje

van zo’n 80 km/uur. Enne… voor mensen die wat klein zijn van

stuk ook omdat je lekker laag zit in de heerlijke fauteuil. Maar dan

moet je weer niet te ver naar achteren gaan zitten omdat je dan

niet bij de voetrem kan komen.

Al met al was het een leuke ervaring om eens rond te tuffen met

een nieuwe vernieuwende motor waarop nog niet veel mensen

hebben gereden. We houden ons dan ook aanbevolen om in de

toekomst nog meer motoren te gaan testen.

Uw tUw tUw tUw tUw testtesttesttesttestteameameameameam: René Hoesen en Sipke Roukema.

O ja, als jullie de wens hebben dat we eens iets exclusievere motor

gaan testen dan mail maar. Dan zullen wij proberen om met de

desbetreffende importeurs een afspraak te maken!
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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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Wist u dat

- het toerseizoen aan het eind is

- de laatste tocht in November was

- het afgelopen seizoen 9 toertocht verreden zijn

- de club dit te danken heeft aan onze toercommissie

- MC Mios ‘93 15 jaar bestaat

- dit lustrum is gevierd met 75 personen

- het feestje in de Meet was te Bellingwolde

- het optreden van Bert en Bert een succes was

- de jaarvergadering ook al is geweest

- deze matig bezocht is en rustig verlopen

- het Bestuur, Toercommissie en Redactie jullie “Prettige Feestdagen” toe wensen

- wij elkaar weer zien op Nieuwjaarsvisite

- waar het is staat op jullie Kerstkaartje

Op de bestuursvergadering van 26 november is door het bestuur

even stilgestaan bij het feit dat Christien 15 jaar geleden mede-

oprichtster was van onze motorclub. Namens het bestuur werd

Christien een lekkernij met opschrift aangeboden. Door Pieter werd

Christien in een korte toespraak bedankt voor haar jarenlange

inzet als bestuurslid in de rol van secretaresse.

Christien, bedankt
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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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Verjaardagskalender

OktOktOktOktOktober:ober:ober:ober:ober:
Evert Aukes, Co Bos, Theo Drenth, Marga Duit, Freka de Jager, Reint Lohof,

Mariska Scholtens, Geertje Kloosterboer, Harry Schuurman, Gea Swarts,

Hariët ter Veer, Bé Wever.

NoNoNoNoNovvvvvember:ember:ember:ember:ember:
John Kielman, Harm Kruize, Egbert Kruize, Thea Loois, Engel Perton,

Tinus Scholtens, Jacob Schudde, Hilvert Smits, Theo Prenger.

December:December:December:December:December:
Albert de Boer, René Heemstra, Arjan Koster, Juko Kuiper, Albert Kupers,

Ragmon Leeuwerik, Jan Meijer, David Timmer, Jan Wierenga,

Klaas de Wind, Flip v/d Zijl.

Allen alsnog Van Harte Gefeliciteerd met jullie verjaardagen en een smok

van de secretaresse!

Speciaal voor de 50 jarigen50 jarigen50 jarigen50 jarigen50 jarigen een extra smok!

Marga Duit, FMarga Duit, FMarga Duit, FMarga Duit, FMarga Duit, Frekrekrekrekreka de Jagera de Jagera de Jagera de Jagera de Jager, Egber, Egber, Egber, Egber, Egbert Kruize, Jacob Schudde.t Kruize, Jacob Schudde.t Kruize, Jacob Schudde.t Kruize, Jacob Schudde.t Kruize, Jacob Schudde.

Extra Speciaal voor de 60 jarige Flip v/d Zijl 60 jarige Flip v/d Zijl 60 jarige Flip v/d Zijl 60 jarige Flip v/d Zijl 60 jarige Flip v/d Zijl een knaller van een smok!

Te Koop

Tunneltent : 4 persoons

Afmeting : 420 x 300 cm.

Prijs : €75,00

Bij : Bé Nieboer

Telefoon : 06 - 41 34 51 74
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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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Comic Corner

Een klusjesman knapt al jaren in een nonnenklooster alle karwei-

tjes op. Hij heeft al tijden een oogje op zuster Theresa, maar hij

durft haar niet te benaderen. De klusjesman bespreekt zijn

probleem met de tuinman van het klooster. “Weet je wat je dan

moet doen?”, zegt de tuinman: “Je trekt een pij aan en als monnik

verkleed ga je in de bosjes liggen wachten. Als dan zuster Theresa

aan komt lopen, spring je uit de bosjes. Je gooit het pij open, toont

je erectie, en dan roep je `Geschenk van God, mee naar de

bosjes’.” De klusjesman vindt het een goed plan. Hij trekt een pij

aan en gaat in de bosjes zitten wachten. Als zuster Theresa langs-

komt, springt de klusjesman de bosjes uit, gooit zijn pij open, toont

zijn erectie en roept: “Geschenk van God, mee naar de bosjes.” De

non gaat mee de bosjes in, en daar maakt de klusjesman een

vurige wip. Als ze klaar zijn, wil de klusjesman eigenlijk toch wel

bekennen wie hij is. Hij zegt: “Ik moet je wat bekennen: ik ben geen

monnik, maar ik ben de klusjesman.” Krijgt ‘ie als antwoord:

“Ik moet je ook wat bekennen: ik ben zuster Theresa niet, ik ben de

tuinman.”

Kleine Bennie zit in de slaapkamerkast van zijn ouders met zijn

pluchen beer te spelen. Zijn moeder komt met een vreemde man

de slaapkamer binnen, ook om te spelen. Onverwachts komt

Bennie’s vader thuis, de vreemde man wordt halsoverkop in de kast

verstopt Bennie fluistert: “Ik heb een pluchen beer en als je hem

niet voor tien euro van me koopt, ga ik huilen.” De man betaalt en

een paar minuten later zegt Bennie: “Geef mijn beer terug, of ik ga

huilen.” De beer verwisselt opnieuw van eigenaar. Even later begint

Bennie van voren af aan: “Ik heb een pluche beer en als je hem niet

voor tien euro van me koopt, ga ik huilen.” Het spel herhaalt zich.

Geruime tijd later is de kust vrij, de vreemde man verlaat de kast,

120 euro armer en zonder beer. De volgende dag vertelt Bennie

zijn moeder wat zich in de kast afgespeeld heeft. Zijn moeder stuurt

Bennie onmiddellijk ter biecht. In de biechtstoel steekt Bennie van

wal: “Ik heb een pluchen beer...“  Van achter het gordijn: “Grote

God! Begin je nu alweer!!!”
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TOO
MAX

X

Sport

De RUIMSTE brommobiel

De nieuwe

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!
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Komt een man een cafe binnen. Hij maakt een salto voorwaarts,

een salto achterwaarts, een flikflak, gaat op de barkruk zitten en

bestelt een pilsje. “Da’s knap wat u daar deed,” zegt de barman,

“hoe kan u dat zo goed?” “Het circus is in de stad, en daar werk ik

bij”, zegt de man, “ik ben acrobaat.” Een kwartier later komt er weer

een man het cafe binnen. Hij maakt een driedubbele salto en een

dubbele flikflak, gaat op de barkruk zitten en bestelt een pilsje. “Ik

geloof mijn ogen niet”, zegt de barman. De eerste man zegt: “Het is

gewoon een collega van me: we hebben samen een acrobaten-

nummer.” Nog een kwartier later komt er weer een man het cafe

binnen. Hij maakt een salto, een flikflak, voorwaarts, achterwaarts

en belandt met een boog op de barkruk. Zegt de barman: “Ja, ik

snap het al: u komt ook uit het circus.” “Nee,” zegt de man, “je mag

wel eens een ander deurmatje kopen.”

Een man komt in een bar. Na een paar pilsjes gedronken te

hebben, gaat hij naar het toilet. Als hij terugkomt, heeft hij een grote

natte plek in zijn broek. “Leuk is dat, gezellig,” merkt de barkeeper

droogjes op. “Ja sorry,” zegt de man, “ik ben mijn bril vergeten.

En ik hem zo’n klein piemeltje: ik kon hem zo gauw niet vinden.”

“Neem de volgende keer mijn bril dan mee,” zegt de barkeeper.

Na een uurtje moet de man weer naar het toilet en hij vraagt de bril

van de barkeeper. Even later komt hij terug: nu is de man nat tot

onder zijn oksels. “Wat gaan we nou krijgen?” zegt de barkeeper:

“Je had mijn bril toch mee?” “Ja,” zegt de man, “en ik haal een

enorme piemel uit mijn broek. Ik dacht: die kan nooit van mij

wezen, dus ik heb hem weer teruggestopt.”

Een wetenschapper had een smeersel uitgevonden dat levenloze

voorwerpen tot leven kon brengen. Hij besloot het uit te proberen

op het standbeeld van een beroemde generaal. En ja hoor, het beeld

trilde en een ogenblik later klom de generaal, met nog ietwat

krakende gewrichten, van zijn voetstuk. “En, generaal, wat wordt

uw eerste daad?” riep de wetenschapper opgewonden uit.

”Dat ligt voor de hand,” baste de generaal en hij trok zijn pistool uit

de holster. “Ik ga zo’n twee miljoen duiven doodschieten!”
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  I D A P S T E I F I L E E M S Z V G S

  A V R N A M U I D A O J N N E O D N P

  I R A O R D E N W U T T E B O G R I O

  V A E E B T D S N N L L R R S E L R O

  L C B D S S D E U E H A R G T W E U K

  U H K E Y I R P S E L A T E A Y V E R

  C T R L U R S E I T N P M W A Z U K Y

  H W A L A I S D E G O R E R L T E E D

  T A E S U A S G S K E E O E P R H B E

  S G S R F M R W A E R T L K R O T U R

  T E K A A A E O K D O E I N E T H S T

  R N N N U G L R V M N M V I E O C C N

  O D I W T K A T T E O O G L K N U T A

  O A E B O P G U R B R L Z K R D L A A

  K O O R T S G E O V N I W E A E V X B

  W E G W Y Z E R G L E K G I P G E I Y

  N N E R E T R O S R O O V L I F T E R

anwb asfalt auto

bekeuring berm brug

bus fietser fietspad

file geluidswal invoegstrook

katteoog kilometerpaaltje klaar-over

klinkerweg kruispunt laan

lifter motor paddestoel

parkeermeter parkeerplaats rijbaan

rotonde snelheidsmaniak spookryder

talud taxi tol

tunnel verkeersbord viaduct

vluchtheuvel vluchtstrook voorrangsweg

voorsorteren vrachtwagen wegwyzer

zebra zyweg zondagsryder
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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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Lid worden?

Geachte motorrijder/ster,

Wilt u lid worden van een motorclub? Sluit u zich dan aan bij MC Mios ‘93 Blijham.

v Zodat u andere motorrijders leert kennen.

v U kunt genieten van mooie routes/tochten.

v In de zomermaanden diverse uitje zoals: BBQ, kamperen of een hotelweekend.

v In de wintermaanden een jaarvergadering, feestavond en workshops.

De contributie bedraagt voor een motorrijder € 21,00 per clubjaar.

Ook alsduopassagier kan je lid worden. De contributie bedraagt dan € 11,00 per clubjaar.

Wanneer je in de loop van het clubjaar een lidmaatschap aangaat, betaalt hij of zij € 2,20 en

een duopassagier € 1,10 per maand. Het clubjaar loopt van maart tot en met februari.

Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen dienen dit voor 1 januari schriftelijk bij de

secretaris kenbaar te maken. Kijk voor meer informatie ook op http://www.mcmios93.nl.

Voor meer informatie:

v Christien Spa v Bé Nieboer

Oosterstraat 43 Lubbermanswijk 40

9697 PE Blijham 9665 NG Oude Pekela

Telefoon: 0597-561212 Telefoon: 0597-614904

E-mail: info@mcmios93.nl

Ik wil graag lid wIk wil graag lid wIk wil graag lid wIk wil graag lid wIk wil graag lid worororororden vden vden vden vden van de club!an de club!an de club!an de club!an de club! (* doorhalen wat niet van toepassing is)

Naam :                                                                                                .

Roepnaam :                                                                                                .

Adres :                                                                                                .

Postcode :                                                                                                .

Woonplaats :                                                                                                .

Telefoon :                                                                                                .

E-mail :                                                                                                .

Digitale ledenservice : Ja / Nee *****

Geboortedatum :                                                                                                .

Geslacht : M / V *****

Rijbewijs A : Ja / Nee *****

Datum :                                 . Handtekening :                                     .
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