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Beste motorvrienden,

Het is nu 28 mei en zit op zolder dit voorwoord te schrijven. Als jullie dit lezen zijn

we al een stuk verder met de kalender. Het is dus niet zo gemakkelijk in de

toekomst te schrijven, maar ik ga het toch proberen.

We hebben in ieder geval al 2 activiteiten gehad. Als eerste de open toertocht. Een

mooie tocht door het Groningse landschap. We hadden goed motorweer. Veel beter

dan met de monsterrit. Die zondag was het zo slecht dat er geen enkele deelnemer

was. Besloten werd om de tocht een week uit te stellen. Die zondag daarop was het

veel beter weer en is de tocht alsnog verreden.

Tweede Pinksterdag gaan we met 10 motoren de Elf Steden Tocht rijden. Alles bij

elkaar meer kilometers dan de monstertocht, maar met veel beter weer. Dan

hebben we het kampeerweekend. Daar komt geen tent aan te pas. Uitleg zal ik je

besparen, maar gezellig zal het worden. Dan hebben we op 21 juni de KiKa tocht.

Deze tocht wordt door ons uitgezet in samenwerking met sportschool Anne Delis.

Vorig jaar ging dat niet door vanwege het slechte weer.

Dit tweede deel gaat dus over de toekomst, want als je dit leest, al geweest is. Maar

ik ben er van overtuigd dat het leuke evenementen zijn geweest, waar iedere

deelnemer plezier aan heeft beleefd. In de volgende Pitstop zullen er wel stukjes

over geschreven worden. Ik hoop dat ze aanleiding kunnen zijn om een volgende

keer ook eens mee te doen.

Rest mij nog jullie allen een goede vakantie te wensen en hopelijk zien we elkaar

daarna weer.

Henk Loois
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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 3 moeoor nummer 3 moeoor nummer 3 moeoor nummer 3 moeoor nummer 3 moet binnen zijn vt binnen zijn vt binnen zijn vt binnen zijn vt binnen zijn voor 1oor 1oor 1oor 1oor 14 augus4 augus4 augus4 augus4 augustus 2009.tus 2009.tus 2009.tus 2009.tus 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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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

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

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
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DatumDatumDatumDatumDatum SoorSoorSoorSoorSoorttttt OmgeOmgeOmgeOmgeOmgevingvingvingvingving AfstandAfstandAfstandAfstandAfstand StarStarStarStarStarttttt

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

24 mei Monstertocht Groningen/Drenthe/Overijsel 325 km 9:00 uur

5 t/m 7 juni Clubweekend Motorcamping “Het Dijkje” 230 km 18:00 uur

21 juni Open sponsortocht tbv KIKA KIKA KIKA KIKA KIKA  Groningen/Duitsland 200 km 10:00 uur

VVVVVererererertrekpunt: Sportrekpunt: Sportrekpunt: Sportrekpunt: Sportrekpunt: Sportcentrum Anne Delis, Zuidertcentrum Anne Delis, Zuidertcentrum Anne Delis, Zuidertcentrum Anne Delis, Zuidertcentrum 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 Groningen/Drenthe 120 km 18:00 uur

BBQ Start en BBQ bij De Snikke in Oude Pekela 22:00 uur

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

20 september Activiteitentocht Rondom Blijham 120 km 10:00 uur

4 oktober Ledentocht Duitsland 175 km 10:00 uur

1 november Snerttocht Groningen 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.

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.

Mededelingen

Agenda 2009



8

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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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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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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Wie zou er ook alwWie zou er ook alwWie zou er ook alwWie zou er ook alwWie zou er ook alweer een stukje schrijveer een stukje schrijveer een stukje schrijveer een stukje schrijveer een stukje schrijven?en?en?en?en?

En weer ben ik de L@#$%^L, want ik heb toch echt wel iemand

gevraagd tijdens de koffiestop in Winneweer om een kort verslagje

te schrijven van deze toertocht. Maar tot op heden heeft de redac-

tie nog niets ontvangen en moet ik weer eens diep in mijn laatste

grijze hersencellen graven om jullie toch iets te kunnen vertellen

over deze mooie tocht.

Dit is de eerste toertocht van het jaar omdat de middagtoertocht

geschrapt is omdat er eigenlijk nooit een kip op kwam dagen;

meestal door slecht weer.

Illegale snelheden!Illegale snelheden!Illegale snelheden!Illegale snelheden!Illegale snelheden!
De tocht begon zoals gewoonlijk bij de Hendy Bar en het was

redelijk weer alhoewel er wel een kleine kans bestond op regen.

Nou, alleen tijdens de koffie stop in Winneweer hebben we een paar

druppeltjes regen gehad maar gelukkig niet zoveel dat de wegen

nat waren.

Open toertocht
door René Hoesen
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Stoer allround
rijplezier

Vrijheidsweg 19 Veendam
tel. (0598) 614506 fax (0598) 627062
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Dus overal kon het gas er goed op en aangezien Sipke zonder duo

reed voerde hij in het eerste gedeelte van de rit de   snelheid lekker

op. Hij mocht dus het 2e gedeelte ook niet voorop rijden want ik

kan mijn bekeuringen niet bij hem inleveren.

De toertocht voerde boven door de provincie Groningen en was maar

liefst 225 km lang. Lunchstop was net na Aduard bij een Hotel-

Restaurant Aduard aan de Rijksstraatweg.

Ons groepje besloot verder te rijden tot Petit-restaurant de Kruis-

weg in Marum waar we ook altijd langs gaan te eten als we terug

komen van de 11-stedentocht. Na een goede lunch, lekker in het

zonnetje met uitzicht op een gezellig druk kruispunt ging de reis

weer verder voor het laatste stuk van de route langs o.a het

vliegveld van Eelde. En zoals gewoonlijk eindigde de toertocht weer

bij de Hendy Bar en hopelijk kan ik in het vervolg wel iemand

vragen die dan het stukje ook gewoon schrijft! Ik raad iedereen aan

om de avond van de toertocht ook direct het verslagje te schrijven

als je eens gevraagd wordt door de “lieftallige” leden van onze

redactie.
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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

 

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 

  

Uw vervoer is onze zorg 
  

           

           365 dagen per jaar,24 uur per dag bereikbaar 

 

Hoofdweg 249 - Bellingwolde

Tel. 0597-532828 - fax 0597-532933

Chinees Specialiteiten Restaurant

“Kan Le”

Ons restaurant is geopend op

di. t/m do. van 16.00 tot 21.30 uur

vr. van 16.00 tot 22.00 uur

za. t/m zo. van 11.30 tot 22.00 uur

Ook op feestdagen geopend

‘s Maandags gesloten
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NeNeNeNeNet geen 20 mot geen 20 mot geen 20 mot geen 20 mot geen 20 motttttoren hadden zich zondagmorgenoren hadden zich zondagmorgenoren hadden zich zondagmorgenoren hadden zich zondagmorgenoren hadden zich zondagmorgen

222224 mei v4 mei v4 mei v4 mei v4 mei verererererzameld bij de Hendy Barzameld bij de Hendy Barzameld bij de Hendy Barzameld bij de Hendy Barzameld bij de Hendy Bar.....

En nu moet ik zeggen dat de opkomst eigenlijk een beetje tegen-

viel want voor deze dag werd zeer mooi weer voorspeld. Nu weet

ik wel dat de tocht eigenlijk gepland stond voor 17 mei maar toen

begon de dag met regen en het is eigenlijk de hele dag niet meer

droog geweest.

Sipke Roukema belde me zondag 17 mei ’s morgens al op om te

kijken of wij wel gingen rijden maar ik had me net weer chagrijnig

omgedraaid in bed want motorrijden zat er vandaag niet in.

Maar tegen 9:30 uur gingen we dan toch lekker rijden en ik had

zelf de toertocht uitgezet met Luppo dus ik wist wel zo ongeveer

wat ons stond te wachten!

Eens een keer ergens anders langs.

En jullie weten het, je zit eigenlijk altijd aan dezelfde wegen vast

om weg te komen uit onze regio. Dus hebben we dit jaar gepro-

beerd om dat eens anders te doen en het eerste gedeelte van de

route voerde zowaar over minder bekende wegen richting de oer-

vervelende rondweg van Emmen.

Maar na Emmen kan het gas erop want we krijgen zelfs een stukje

4-baansweg. Vanaf Hardenberg gaan we van de grote weg af en

gaan we de donkere binnenlanden in.

De koffie wordt genoten bij “De Knoefbakker” tussen Geesteren

en Tubbergen en de koffie met appeltaart wordt zeer gewaardeerd.

Er zal ook nooit eens iemand kiezen voor een gezond glas melk

met een dreug plakkie stoete d’rbie!

Monsterachtige mooie Monstertocht

door René Hoesen
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www.kuiperblijham.nl

Hoofdweg 15

9697 NA

Blijham

Tel. 0597-561798

Fax. 0597-562638
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De route voert verder over mooie wegen over een grote sluis over

het Twentekanaal.

Een mooi stukje cirEen mooi stukje cirEen mooi stukje cirEen mooi stukje cirEen mooi stukje circuit…cuit…cuit…cuit…cuit…
Het blijft moeilijk om voor iedereen een mooie route te maken

maar in deze tocht zat toch eigenlijk alles; rustige stukjes door

leuke dorpen, een rondje om de kerk in Borne, een mooi stuk bos,

een lekker stukkie blazen over mooie doorgaande wegen, enne…

zelfs een stuk circuit maar daar kom ik straks op terug.

Als je in deze regio rijdt ga je eigenlijk automatisch over de Holter-

berg maar aangezien we daar 2 jaar geleden ook al over heen zijn

gekomen hebben we er dit jaar voor gekozen om eens om de Holter-

berg heen te rijden. En dan kom je langs de mooiste huizen van de

villa wijken in Nijverdal.

Na de Holterberg en omstreken gaat de weg richting Raalte maar

daar rijden we niet helemaal tot toe want we draaien af richting de

minder bekende Luttenbergring.
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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

Hoofdweg 35     9698 AA Wedde

Tel.: (0597) 52 22 95
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Dit is een straten circuit waar geregeld wordt gereden met snelle

motoren. En nu is het maar goed dat er op meerdere plaatsen een

bord staat waarop staat dat je er niet met de motor op mag rijden

als je toevallig niet bij zo’n snel raceteam zit. Deze weg schreeuwt

namelijk om het    behalen van een steeds hogere bochtensnelheid

en er zullen voor het plaatsen van de borden wel veel ongelukken

gebeurd zijn.

Ik had het al aangegeven bij de koffie stop dat dit heerlijke

rijbewijs-onveilige stuk eraan kwam en dus hebben we stiekem

met 3 motoren toch even het stuk van ongeveer 1 kilometer lengte

op en neer gebrand. Heerlijk, kombocht na kombocht en snelle

S-bochten.

De route komt aan bij de bakkersbocht aan de onderkant en voert

dan naar rechts via de Hellendoornbocht naar de Tiesbocht. Dit is

het stuk wat wel gewoon open is voor motoren. Boven bij de

Tiesbocht kozen de meesten voor een peukenpauze en Ronnie

van der Zijl, Hilvert Smits en ikzelf met mijn immer aanwezige duo

konden toch de roep van het circuit niet weerstaan.
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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

* Voor alle verzekeringen

* Voor aan- en verkoop van onroerend goed

* Ons actuele woningaanbod kunt u ook vinden

    op www.makelaardij-visser.nl

* Alle taxaties

* Voor alle hypotheken (erererererkkkkkend hend hend hend hend hypoypoypoypoypotheektheektheektheektheekadviseuradviseuradviseuradviseuradviseur)

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 tel.: 0597-422050

9675 KM Winschoten
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En dat hebben we geweten, adrenaline op en top als je via de monumentenbocht,

wat een heerlijke afwisseling is van S-bochten, compleet met kombochten, weer

naar beneden naar de bakkersbocht blaast. Ik weet zeker dat we weer een paar

millimeter van de schaamrandjes van de banden hebben gehaald.

En als ik dan nu, als ik ’s avonds de tracks uit de garmin heb gehaald, kijk hoe

hard ik nu eigenlijk door die bochten ben gekomen moet ik tot mijn spijt bekennen

dat ik eigenlijk tussen de 65 en 80 km/uur door de bochten ben gekomen. En het

leek zo godsgruwelijk hard te gaan!

LekkLekkLekkLekkLekker eer eer eer eer ettttten.en.en.en.en.
De rest van ons gezelschap heeft weer de nodige nicotine en dropjes etc. verwerkt

dus kunnen we richting Lemele waar een goede lunch wordt genoten. Ik kan voor

iedereen de uitsmijter “de Driesprong” aanraden want dit is echt een overheerlijk

uitgevoerde uitsmijter met champignons en paprika, en ja natuurlijk ook eieren.

Na de lunch ging het verder over de mooie Lemelerberg en via Ommen en via

boswachterij Ruinen ging het al weer mooi richting huis. De route zou eigenlijk bij

Pesse de A28 opgaan maar het was warm genoeg voor een ijsje en dus heb ik

gezorgd voor een lekker softijsje op de parallelweg van de A28. In Beilen hebben

we de route weer opgepakt en tegen 17:30 uur waren we weer thuis en niet eens

zo moe moet ik zeggen.

De route was lekker ontspannen te rijden, oké het stukje circuit uitgesloten

natuurlijk!

De adverteerders denken aan ons...

Denkt u aan onze adverteerders!
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Mode en woninginrichting

PERTON
Hoofdweg 169 - Bellingwolde - tel. 0597-531352

DAMES- en HERENMODE

· NACHTKLEDING · FOUNDATIONS

· ONDERGOED · HUISHOUDTEXTIEL

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
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Een uitnodiging….Een uitnodiging….Een uitnodiging….Een uitnodiging….Een uitnodiging….
Vorig jaar hebben jullie een testverslag kunnen lezen van de

superfuturistische Honda DN-01 en de “allemansvriend”de Honda

CB1000F. Deze test werd door velen goed ontvangen en met

plezier gelezen.

Toen ik in de koude, klamme wintermaanden bij Motoport

Stadskanaal even tussen al het nieuws voor 2009 kwam neuzen

werd ik gevraagd door Jan Huls van Motoport of ik zoiets ook niet

voor hen zou willen doen. Ik vroeg wat hij zo in gedachten had en

hij noemde mij een aantal opties op die ik wel eens even op mijn

manier aan de tand zou kunnen voelen.

Op mijn verlanglijstje staat net als bij half motorminnend

Nederland een MV-Augusta en ook dat hoorde tot de mogelijk-

heden.

Gladde wGladde wGladde wGladde wGladde wegen en vegen en vegen en vegen en vegen en veel zouteel zouteel zouteel zouteel zout
En net nu ik een dergelijke superuitnodiging krijg hebben we een

van de koudste en langste winters van de afgelopen jaren.

Dus het duurt tot donderdag 2 april dat ik eindelijk de weergoden

gunstig genoeg gestemd krijg om ’s middags de VFR richting

Stadskanaal te loodsen. Het was een beslissing op het laatste

moment dus mijn medetestpiloot Sipke Roukema is niet van de

partij.

HeHeHeHeHet tt tt tt tt testparestparestparestparestparcourcourcourcourcoursssss
Het rondje dat ik rij met de testmotoren is niet heel lang en gaat

over ongeveer 25 kilometer. Een stuk snelweg om wind-

bescherming, stabiliteit en comfort op hogere snelheid te kunnen

bepalen. En natuurlijk een stukje door een dorp om veergedrag

op drempels en algeheel rijgedrag op lagere snelheid te kunnen

testen. Maar ook een bochtig stukje mag natuurlijk niet ont-

breken

Yamaha XJ6 Diversion & Honda CB1000R

door René Housen
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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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Honda CB1Honda CB1Honda CB1Honda CB1Honda CB1000R000R000R000R000R

Na een aantal motoren de revue te hebben laten passeren

besluiten we om het eerst de super Honda CB1000R mee te

nemen om buiten te gaan spelen. Deze motor staat ook al een

tijdje naar me te lonken door zijn lekker agressieve naked

Uiterlijk.

Een tijdje geleden hebben we al even “test” gezeten met mijn duo

en ik moet zeggen je moet geen vrouw hebben met hele lange

benen. De knieën van mijn Gebina dienden bij mij als oorwarmers

door de heel hoog gemonteerde duostepjes. Hier zal vast nog iets

aan te doen zijn door langere steps te monteren.

En nu heEn nu heEn nu heEn nu heEn nu het daadwt daadwt daadwt daadwt daadwerererererkkkkkelijkelijkelijkelijkelijke te te te te testvestvestvestvestverererererslag:slag:slag:slag:slag:
Zoals het bij een Honda hoort is het opstappen en je weet direct

dat je thuis bent. Wel een lekker kort gedrongen superwendbare

motor met genoeg passie in het motorblok om nooit te vervelen.

Power in alle versnellingen en bij alle gashandelstanden.
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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
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Dit is een perfecte motor om de speciale verrichtingen voor je motor-

rijbewijs mee te oefenen….als een wheely daar ook bij hoort

tenminste.

Nee geintje, keren op de weg of een stukje lopen met de motor is

allemaal geen probleem en inderdaad als het echt hard van zijn

plaats gaat wil het voorwiel echt wel omhoog. Dit heb ik maar niet

geprobeerd omdat dit verse exemplaar nog maar 5 kilometer op

de teller had staan en de bandjes waren nog een beetje glad.

Nu ben ik toch al veel te zuinig om mijn motor om me te wagen

aan dit soort uitspattingen.

Dit is een motor waar ik verliefd op zou kunnen worden denk ik.

Maar op de snelweg valt me op dat ik alleen mijn eigen ellebogen

zie in de spiegels en dat van enige windbescherming echt geen

sprake is. Zal natuurlijk ook wel weer een hoger schermpje uit de

“aftermarket” op gemonteerd kunnen worden maar dat doet wel

een beetje afbraak doet aan het lekker agressieve uiterlijk.
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Autohuis Puma Winschoten

Uw Chevrolet en Opel dealer in de Regio



Maar dat is dan ook direct het enige negatieve dat ik kan

bedenken; het schakelt goed, het remt super door ABS en het hangt

lekker aan het gas. Om de topsnelheid te testen moet je hele sterke

nekspieren en handen hebben want dit gaat echt hard. Maar dat

wil je niet op deze motor, je wilt bochten aanvallen alsof je leven

ervan afhangt, je wilt de poser uithangen op de boulevard. Dit is

een motor van uitersten; heerlijk blazen of lekker relaxed zittend

door de Italiaanse dolomieten sturen want je hebt altijd power

genoeg om even dat tussensprintje te trekken.

Als ik weer terug ben in Stadskanaal zet ik met gemengde

gevoelens de motor weer op zijn plaats in de showroom; zal ik

hem direct bestellen of toch nog even doorsparen en alle andere

motoren ook nog een kans te geven?

Hier nog even de cijfers die je misschien nodig hebt om een goed

oordeel over deze motor te kunnen krijgen.

- Vloeistofgekoelde 4 cilinder in lijn, 16 kleppen met 998cc inhoud.

- 6 versnellingen en volledig verstelbare voor en achtervering

- prijs € 12.390,- met ABS

YYYYYamaha XJ6 Divamaha XJ6 Divamaha XJ6 Divamaha XJ6 Divamaha XJ6 Divererererersionsionsionsionsion
En ja, eigenlijk had ik het andersom moeten doen; dus eerst de

600 cc diversion en daarna de 1000 cc Honda.
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Nu was ik al nooit een echte fan van de Diversion van vroeger

maar ik moet toegeven dit nieuwe model is toch echt wel mooi

vormgegeven. Veel dingen die volgens mij regelrecht van de R1

afkomen.

Dit is een motor met een klein stuurkuipje dus hier is de

windbescherming een stuk beter en dat is op langere stukken

snelweg altijd mooi meegenomen. En ja, het is een 600 cc dus je

moet de motor een beetje hoog in toeren houden om de snelheid

er een beetje in te houden.

Direct bij vertrek vanaf Stadskanaal laat de versnellingsbak een

luide klak horen om in de eerste versnelling te belanden. Dat ligt

natuurlijk gedeeltelijk aan de nog koude verse versnellingsbak want

ook deze motor heeft nog maar 0 kilometer op de teller staan.

De bak blijft echter de hele testrit een beetje stroef; vooral bij

terugschakelen. Ook blijf ik het gevoel houden dat ik nog minstens

2 versnellingen mis want hij draait wel veel toeren en dat ben ik

niet gewend van mijn eigen motor.
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Morigerweg 22 - 9697 SN  Blijham

Telefoon 0597 - 561433

Voor al uw:

♦♦♦♦♦ NIEUWBOUW - VERBOUW

♦♦♦♦♦ ONDERHOUD - RENOVATIE

♦♦♦♦♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
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Verder een net afgewerkte motor die gemakkelijk te berijden en

bedienen is. Echt een motor voor, sorry dames, vrouwen dus; lek-

ker licht en geen schandalig vermogen dat je genadeloos afstraft

in een te snel genomen bocht. En een perfecte motor voor een

heropstapper of oudere motorrijder. Je merkt het al, een motor die

gewoon alles doet wat hij doen moet maar weinig voor weinig pas-

sie zorgt. Ja, of je moet zelf al iets doms doen om je als een idioot

te gedragen in het verkeer; dan kun je op elke motor een verhoogde

hartslag krijgen.

Nee, dit is geen motor die ik met veel moeite terugbreng naar zijn

stal; dit is het niet voor mij. De 1000 cc uitvoering zal vast voor

meer vuurwerk zorgen.

En ook hier even de nodigste getallen
- Vloeistofgekoelde 4 cilinder in lijn, vermogen 59,7 Nm ( 78 pk)

- 6 versnellingen

- prijs: € 8.299,- met ABS!

ConclusieConclusieConclusieConclusieConclusie
Ik had eigenlijk de Yamaha het eerst moeten testen en daarna de

Honda; dit gaf namelijk een beetje een vertekend beeld door het

verschil in vermogen.

Yamaha heeft een mooie betrouwbare motor op de markt gebracht

voor de rechtopzittende motorrijder die geen bakken vermogen

nodig heeft om lekker in het verkeer mee te kunnen komen. Deze

motor biedt echter niet de passie die ik zo nodig vindt bij motor-

rijden.

Dit biedt de CB1000R wel; een iets meer actieve houding dus iets

meer voorover gebogen. Let wel, niet zo voorover als op menig

supersporter dus je zult geen last van de polsen krijgen voordat je

last krijgt van je stevig uitgerekte nekspieren.

Binnenkort meer; o.a Yamaha FJR en wellicht de Yamaha VMAX

met een misdadige 200 pk, en hopelijk een leuke MV-Augusta die

al zo lang op mijn verlanglijstje staat.
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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

Heeft u problemen met uw pc?

Last van virussen of spam?

Heeft u een nieuwe pc nodig?

Wilt u computerles op uw eigen pc?

Voor dit alles en meer kunt u contact opnemen met:

Back-Up Computerservice

0597-563636  /  06-19196805

www.backupcomputerservice.nl info@backupcomputerservice.nl



3
5



36



37

Een belabberEen belabberEen belabberEen belabberEen belabberde opkde opkde opkde opkde opkomst….omst….omst….omst….omst….

Ja, en dan bedoel ik natuurlijkJa, en dan bedoel ik natuurlijkJa, en dan bedoel ik natuurlijkJa, en dan bedoel ik natuurlijkJa, en dan bedoel ik natuurlijk

 de opk de opk de opk de opk de opkomst vomst vomst vomst vomst van onze eigen club.an onze eigen club.an onze eigen club.an onze eigen club.an onze eigen club.

Hadden we in het verleden nog een eervolle vermelding in de

ontvangsthal omdat we met minstens 15 inschrijvingen waren.

Dit jaar dus maar een schamele 8 motoren, met in totaal 10

deelnemers. Foei!!!!

Elk jaar proberen we de leden van de club weer enthousiast

te maken voor de rit maar elk jaar lukt dat dus steeds minder.

WWWWWaar kaar kaar kaar kaar komt dat door?omt dat door?omt dat door?omt dat door?omt dat door?
-De tocht valt in het pinksterweekend en veel mensen zullen dan andere

plannen hebben met de familie; lekker op de camping bijvoorbeeld rond

de skottlebrai….zo schrijf je dat toch.

-Mensen zijn niet van plan om in hun vrije weekend zo godsgruwelijk

vroeg op te staan want bij ons ging de wekker om 5:00 uur, om op tijd in

Winschoten te zijn voor vertrek richting Leeuwarden.

-Men is bang dat de tocht te lang is; kan ik inkomen want wij hebben

vandaag precies, op de kop af, op de centimeter nauwkeurig, maar liefst

470 kilometer onder de banden doorgehad. En de ene motor is daar

geschikter voor als de anderen; ik zou zeggen koop allemaal een VFR!

-Het is zo druk, “ik heb vast geen mogelijkheid om ergens te eten”.

Je moet eten en drinken meenemen voor onderweg want alle eet-

gelegenheden aan de route zitten stampvol. Hierover later meer.

Je krijgt er zoJe krijgt er zoJe krijgt er zoJe krijgt er zoJe krijgt er zovvvvveel veel veel veel veel voor toor toor toor toor terug!!!erug!!!erug!!!erug!!!erug!!!
-Handjeklap met de kinderen aan de kant van de weg; Klaas, volgende

keer niet zo hard want die jongen heeft de hele week nog last gehad van

tintelende vingers; maar hij heeft het wel afgeleerd voor de rest van de

tocht.

-Veel bekijks onderweg en als je een duo achterop hebt voelt die zich net

de koningin want ze mag naar iedereen zwaaien onderweg.

11-Stedentocht
door René en Gebina Hoesen



38MotoPort Stadskanaal,Oosterkade 29, 9503 HP Stadskanaal,

Tel.: 0599 - 612233,Fax: 0599 - 620448

Trefpunt voor alle motorrijders

De meest

veelzijdige motorzaak

van het Noorden !!!

De meest

veelzijdige motorzaak

van het Noorden !!!

KIJK VOOR ONZE 

OCCASIONS OP 

WWW.MOTOPORTSTADSKANAAL.NL

MOTOPORT

STADSKANAAL
MOTOPORT

STADSKANAAL
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-Gezellige drukte in de dorpen waar de doorkomst van de motoren tot

een waar volksfeest is gebombardeerd; overal prettig gestoorde Friezen

en Friezinnen aan de kant.

-Als je mazzel hebt kom je nog eens mooi op de foto; het hoeft niet altijd

een foto te zijn van het justitieel incasso bureau wegens te hard rijden.

Alhoewel, de snelheid zat er goed in want we zijn tegen 7:45 uur

vertrokken uit Leeuwarden en we waren net voor 15:00 uur weer

binnen. Dus, de opkomst was beschamend laag maar dat drukte

voor ons en die andere 3706 - 8 = 3698 motorrijders de pret echt

niet.

EerEerEerEerEerst maar eens een beest maar eens een beest maar eens een beest maar eens een beest maar eens een beetje etje etje etje etje ettttten.en.en.en.en.
De route vorderde mooi en we waren dus eigenlijk een beetje te

vroeg bij Makkum in de buurt. Dit is onze vaste stopplaats om

even iets te eten tussen de middag want deze plaats ligt niet op de

route maar er net een kilometertje vanaf. Dus hier is het niet zo

druk en kun je rustig iets bestellen en dat liet Sipke natuurlijk niet

aan zich voorbij gaan. Hij had het hoogste woord over mijn eetlust,

“en René Hoesen zal ook al wel weer honger hebben” maar hij zat

nog maar net en hij vroeg zich al af of er misschien ook zweinshaxe

op het menu stond. ’t Was nog maar net 11:00 uur!

Voor 12:00 uur was de ergste honger weer gestild en konden we

onze weg vervolgen. Op naar de volgende open staande brug, want

als het mooi weer is voor motorrijders is het meestal ook mooi

weer voor de pleziervaart en dus stond er menig brug open.

Ah, viel eigenlijk wel mee want dan kon je ook weer even de benen

strekken.

EvEvEvEvEventjes elkentjes elkentjes elkentjes elkentjes elkaar kwijt…aar kwijt…aar kwijt…aar kwijt…aar kwijt…
En als je in zo’n grote groep rijdt moet je goed van elkaar weten

wie er allemaal bij hoort zodat je niet per ongeluk achter de

verkeerde Pan-European aan kachelt, want daar reden er veel te

veel van!

Hiervoor droegen wij allemaal een gele armband van MC Mios ‘93

zodat de herkenbaarheid een stuk groter was. En toch gaat het

dan nog even mis als 1 van de motoren bijna alleen nog op zijn

laatste gasdampen kan rijden en dus hoognodig moet tanken.
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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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Sipke had er zo lekker de gang in dat hij en de anderen van het

clubje niet doorhadden dat 1 van de motoren was teruggegaan

richting Dokkum om toch maar een beetje peut in de brommert te

mikken.

Ik moet ook toegeven dat er achter ons ook een chopper-achtige

motor reed die ook 3 koplampen aan had zodat de vergissing niet

helemaal onbegrijpelijk was. En dan kun je wel heel lang op elkaar

staan te wachten maar dat is niet altijd bevorderlijk voor de

verkeersveiligheid en toen we dus net aan de koffie zaten op het

eindpunt in Leeuwarden kwamen de verloren schapen al weer bij

ons zitten.

AfsluitAfsluitAfsluitAfsluitAfsluitende gezamenlijkende gezamenlijkende gezamenlijkende gezamenlijkende gezamenlijke maaltijd.e maaltijd.e maaltijd.e maaltijd.e maaltijd.
Tja, aangezien we weer zo vroeg terug waren in Leeuwarden

hadden ik en “de koningin” nog helemaal geen zin om aan eten te

denken. Vaste eetplaats is Petit restaurant de Kruisweg in Marum

en 6 van de 8 motoren hebben daar ook dus nog een warme

maaltijd genuttigd.

Wij waren voor 17:00 weer thuis en na het schoon maken van de

motor, wat zaten er veel vliegen op, konden we weer terug kijken

op een lang verwachtte zeer geslaagde dag.

Aan de leden van de club die wel mee zijn geweest, bedankt voor

jullie gezelschap op deze dag! Aan de leden van de club die niet

mee zijn geweest, lekker puh, wij hebben weer een heerlijke motor-

dag gehad waar we nog lang van na kunnen genieten.

Wil je toch mee volgend jaar, nou vooruit dan maar, je kunt je vast

al wel opgeven bij Henk Loois voor de 11-Stedentocht 2010.



42

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.: 06 - 553 441 62
E-mail: info@ehbo-opleiding-deboer.nl
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April:April:April:April:April:
Jan Bos, Jan Bruining, Aad v/d Graaff, Alber t Heemstra,

Thijs Helmers, Wichert Kenter, Berend koopman, Marcel v/d Laan,

Oscar Lamain, Henk Meulenkamp, Rieks Nieland, Harja Nomden,

Alex Oldenburger, René Perton, Thomas Rosendahl,

Geertje Roukema, Henk Schepers, Christien Spa, Jan Stuiver,

Geert Veenstra.

Mei:Mei:Mei:Mei:Mei:
Trijnie Broesder, Henk Brouwer, André Conradi, Harm Ekamper,

Henno Engelkes, Willem Glazenborg, André Komies,

Ruud Kortekaas, Boje en Petra Lap, Richard Lourens, Joop Meijering,

Robert v/d Meulen, Wim Molanus, Gert-Jan Prins, Sipke Roukema,

Peter v Setten, Jack Veltkamp, Gerrit Velthuyzen v Zanten.

Juni:Juni:Juni:Juni:Juni:
Johan Bontsema, Geertje de Waard, Albert Eefsting,

Willem Hensema, Gebiena Hoesen, Jan Kolthof, Willie Kruze,

Cornelis Lap, Wuppie lohof, Henk Loois, Esra Siemons, Fré Siemond,

Gerrit Sluiter, Luppo Teuben, Frank Tietema, Jacob Toutenhoofd,

Trijnie Wierenga.

Alle bovenstaande leden alsnog Van Harte Gefeliciteerd met jullie

verjaardagen en een smok van alle bestuursleden!

Speciaal vSpeciaal vSpeciaal vSpeciaal vSpeciaal voor de 50 jarigen een eoor de 50 jarigen een eoor de 50 jarigen een eoor de 50 jarigen een eoor de 50 jarigen een extra smok!xtra smok!xtra smok!xtra smok!xtra smok!

WWWWWuppie Lohof en Greeuppie Lohof en Greeuppie Lohof en Greeuppie Lohof en Greeuppie Lohof en Greetje de Wtje de Wtje de Wtje de Wtje de Waaraaraaraaraard.d.d.d.d.

Extra Speciaal vExtra Speciaal vExtra Speciaal vExtra Speciaal vExtra Speciaal voor de 60 jarige Geeroor de 60 jarige Geeroor de 60 jarige Geeroor de 60 jarige Geeroor de 60 jarige Geert Vt Vt Vt Vt Veenseenseenseenseenstratratratratra

een knaller veen knaller veen knaller veen knaller veen knaller van een smok!an een smok!an een smok!an een smok!an een smok!

Verjaardagskalender
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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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- er al 2 toertochten zijn verreden

- en de Friesche 11-Stedentocht

- het kampeerweekend al geweest is

- deze van 5-7 juni plaats vond

- Jaap een mooie camping uitgezocht had

- de kampeerders naar de Betuwe gingen

- de KiKa sponsertocht op 21 juni is

- deze tocht start bij Sportschool Anne Delis

- de opbrengst naar kankerbestrijding voor kinderen gaat

- wij graag zoveel mogelijk motoren willen zien

- het inleg geld € 5.- is voor iedere deelnemer

- en dat Anne Delis de inleg verdubbeld

- avondtocht met BBQ op 4 juli is

- deze plaats vindt in De Snikke te Oude-Pekela

- ieder clublid daarover bericht ontvangt

- de zomervakantie in aantocht is

- wij, het bestuur ieder een prettige vakantie toewensen

- de club jullie graag weer zien op 16 augustus

- dan is er een open toertocht dus voor iedereen

Wist u dat

Een Duitser, een Amerikaan en een Belg gaan voor tien dagen op

vakantie naar Bermuda. Ze vragen aan de Duitser hoeveel

condooms hij bij zich heeft. “Twintig condooms,” zegt de Duitser.

“Jeetje Mina,” is het antwoord, “da’s dus twee per avond.”

Dan vragen ze aan de Amerikaan hoeveel condooms hij bij zich

heeft: “Dertig condooms,” zegt de Amerikaan. “Jeetje Mina,

drie per avond!” Daarna wordt aan de Belg gevraagd hoeveel

condooms hij bij zich heeft. “Dertien,” antwoordt de Belg.

“Dertien?”, vragen de anderen, “wat een raar getal!” “Ja,” zegt de

Belg, “meer kon ik er niet omkrijgen.”

Comic Corner
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ScanScanScanScanScan
Scannen is constant je ogen bewegen om zoveel mogelijk

informatie te vergaren over de omgeving waarin je rijdt.

VVVVVererererertraagtraagtraagtraagtraag
Rem preventief. Preventief remmen betekent licht remmen bij het

naderen van potentiële gevaren. Dit kan je reactietijd aanmerke-

lijk verkorten en daarmee ook je stopafstand.

Preventief remmen heeft drie voordelen:
1. De rijder is voorbereid: Je hebt het risico onderkend en besloten maat-

regelen te treffen. Als het nodig is ben je in staat vlug en gecontroleerder

te reageren.

2. De motor is voorbereid: de vrije ruimte in de remmen is opgevuld,

de vering is samengedrukt, het raakvlak van je banden is plat, de motor

is klaar voor een eventuele plotselinge stop.

3. Het voertuig achter je is voorbereid: door het trappen op de rem gaan

je remlichten branden, de rijder achter je is gewaarschuwd. Doet zich

een probleem voor, dan heb je ten minste drie seconden nodig om te

reageren en te remmen. Dus bereid je voor op elke situatie waarbij de

kans bestaat dat zich binnen drie seconden aan de voorkant van je

motor iets af gaat spelen.

BufBufBufBufBuffffffererererer
Bufferen is simpel je motor zo positioneren dat je de maximaal

mogelijke ruimte om je heen hebt, weg van gevaren. Door je van

potentiële gevaren weg te bewegen vergroot je bovendien de kans

dat je zichtbaar bent voor anderen.

Scan, Vertraag en Buffer
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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
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Beweeg je weg van gevaren, zoals:

BochtBochtBochtBochtBochtenenenenen
Te hoge bochtensnelheid en verrassende verandering van de

wegdekgrip (door steentjes, vuil, oneffenheden) of een nood-

zakelijke correctie van de geplande rijkoers vanwege de wegdek-

conditie of tegenliggers voeren altijd weer tot het van de weg    raken

en/of een val c.q. botsing met letselschade.

InhalenInhalenInhalenInhalenInhalen
Botsing met het ingehaalde of tegemoetkomende voertuig door

riskant inhalen voor onoverzichtelijke plaatsen of door te weinig

afstand houden aan de zijkant zijn de oorzaak van zware ongeval-

len. Maar het bereiken van een te hoge snelheid tijdens of na een

inhaalmanoeuvre is vooral bij motoren met veel capaciteit een

gevaar.

KruisingenKruisingenKruisingenKruisingenKruisingen
Links afslaande automobilisten zien motorrijders in tegemoet-

komend verkeer over het hoofd of voorbij rijdende c.q. inhalende

motorrijders in dezelfde rijrichting. Extra gevaarlijk wordt het

wanneer tweewielers op een kruising door andere voertuigen

afgedekt zijn en daardoor deels of helemaal aan het oog

onttrokken worden.

Nieuwe leden

Nico Nieuborg en Alma Bodewes uit Blijham

Pieter Dijkstra uit Nieuwe Pekela

Jan Jansingh uit winschoten

Hilda Koel uit Finsterwolde

Gerrit Sluiter uit Muntendam

Allen Hartelijk Welkom bij onze gezellige Motorclub uit Blijham.
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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)

DIKSCHADEHERSTEL

 SERVICE
ERKEND AUTOSCHADEHERSTEL BEDRIJFERKEND AUTOSCHADEHERSTEL BEDRIJFERKEND AUTOSCHADEHERSTEL BEDRIJFERKEND AUTOSCHADEHERSTEL BEDRIJFERKEND AUTOSCHADEHERSTEL BEDRIJF

*AUTOSCHADE *SPUITWERK:

*RUITREPARATIE *MOTORFIETSEN

*RESTAURATIE *TRUCK/CAMPER

*SMARTREPAIR *INDUSTRIE

*OMBOUW *DESIGN

  WWW.DIKSCHADEHERSTEL.NL

LEIDYKSWEG 7 - 9695 CP BELLINGWOLDE - TEL.0597 531706
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Bloemennamen

Wat zijn de bloemennamen die bij deze omschrijvingen horen:

1. Welke bloem zit er in je ogen

2. Op de jas van iemand uit het paleis

3. Bedvulling voor een aardige dame

4. Niet de kijkers van een jongen

5. Bloemennaam, maar dan zonder klepel

6. Bloem, die je aan een manege doet denken

7. Rij voorzichtig, denk aan mij

8. Deze bloem doet me denken aan het eerste teken op een notenbalk

9. Een bloem uit het land van de sombrero’s

10. Iemand van de Koninklijke familie

11. Een symbool van de kerstnacht

12. Een man in een harnas te paard, met aan zijn hiel ook iets

13. Liefde, niet voor vader

14. Beker van de broer van Mozes

15. Een goddelijke plant, maar doet wel zeer

16. Een slaande roos

17. Deze bloem plant je niet aan de deur

18. Is deze bloem de voorloper van de puinbreker

19. Ondanks zijn verschillende kleuren wordt hij nooit gediscrimineerd

20. Deze bloem doet aan een warmtebron denken

21. Deze boom draagt een meisjesnaam

22. Heeft Mozes deze plant ontvangen

23. In Drenthe groeit hij een Betje anders in de berm (cryptisch)

24. Deze plant is een scherp verlengstuk op een geweer

25. Van deze kleine vetplant zal een muur echt niet gaan niezen

In Pitstop Nr. 3 komt de oplossing, veel plezier
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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: mcmios@home.nl 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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The Big Limousine
“The Big Limousine” van “snakbak.nl” wordt voor verschillende doeleinden

gebruikt. Het is natuurlijk geweldig om op uw bruiloft vervoerd te worden

door de luxe limousine! Ook is het mogelijk om de limousine te huren voor

een rit naar een party, of voor een gewone rondrit!

The Hummer

Deze stoere en luxe “bling, bling” auto is een echte eye-

catcher om mee op party’s en feesten gezien te worden.

Ook deze Hummer wordt alleen met chauffeur verhuurd.

www.snakbak.nl    06-52 03 75 71



Noordveenkanaal ZZ 12

7831 AS Nieuw Weerdinge

Telefoon: 0591 - 52 12 79

J.M. MJ.M. MJ.M. MJ.M. MJ.M. MOOOOOTTTTTOROROROROR- - - - - ENENENENEN S S S S SCOOCOOCOOCOOCOOTERTERTERTERTER T T T T TRAININGENRAININGENRAININGENRAININGENRAININGEN

(((((VVVVVOORHEENOORHEENOORHEENOORHEENOORHEEN T T T T T.T.T.T.T.T.C. I.C. I.C. I.C. I.C. INDOORNDOORNDOORNDOORNDOOR)))))

Jacob Meijer verzorgt motor- en scooter trainingen op maat!

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

Wil jij met je motor veiliger aan het verkeer deelnemen?

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

Tel: 06-51599677




