HENDY BAR
Blijham

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

J. Houwen
Parklaan 25
9697 RS BLIJHAM
0597-563549
06-28390041
www.administratie-oosteinde.nl
info@administratie-oosteinde.nl

De zomervakantie is weer aanstaande. Zelf heb ik nog niet zo veel gereden.
Ik heb sinds 6 mei een andere motor. Een Fireblade is het geworden. En
we moeten wel even aan elkaar wennen. Wat een snelheid heeft zo’n
fiets. Het scheelt ook ruim 80 kg met de Blackbird. Deze is veel lichter,
handelbaarder en heeft een kortere wielbasis. Mijn eerste lange tocht
was de Elfsteden tocht. Bijna 500 km. Het verliep allemaal prima op een
erg nat begin na.

Voorwoord

Beste motorvrienden,

Zoals ik begrepen heb zijn er al een paar mooie tochten verreden. Als dit
boekje uitkomt zijn we al op de helft van ons motorseizoen. Is het
clubweekend alweer geweest en zal de sponsortocht ten bate van
Sportdorp Blijham er aankomen evenals dat we heerlijk kunnen gaan
smullen van de BBQ na de avondtocht. Ik hoop in de volgende Pitstop
jullie te kunnen vertellen wat de sponsortocht heeft opgeleverd.
Ik heb me laten vertellen dat de N 33 op niet al te lange termijn verdubbeld
zal worden. Een groot bedrag is door Rijk en Provincie beschikbaar
gekomen. Dat betekent voor de toekomst een snelle aansluiting op de A
28.
Ik ga dit voorwoord beëindigen met jullie een goede vakantie te wensen
met veel mooi weer en wens jullie veel leesplezier bij de smeuïge verhalen
in deze Pitstop.
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Inhoud

Henk Loois

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

Secre
taris & Ledenadminis
tratie
Secretaris
Ledenadministratie
Christien Spa Oosterstraat 43, 9697 PE Blijham, 0597 - 561212

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

Algemeen bes
tuur (inf
o@mcmios93.nl)
bestuur
(info@mcmios93.nl)
Marga Duit
Geert-Jan Glazenborg
Bé Nieboer
Geertje Roukema

Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597 - 615607
Tjabbestreek 31, 9697 XL Blijham, 06 - 46002770
Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude Pekela, 0597 - 614904
Bovenburen 101, 9675 HB Winschoten, 0597 - 421609

Toercommissie
Jaap Duit
René Hoesen
Sipke Roukema
Hilvert Smits
Luppo Teuben

H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597 - 615607
Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 0597 - 618927
Bovenburen 101, 9675 HB Winschoten, 0597 - 421609
Jac. Perkstraat 10, 9673 HL Winschoten, 0597 - 422493
Middenweg 2, 9698 AN Wedde, 0597 - 562628

Redaktie Pits
Pitsttop (redactie@mcmios93.nl)
Marga Duit
René Hoesen
Thea Loois
Bé Nieboer
Jan Wierenga

Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597 - 615607
Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 0597 - 618927
Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597 - 561983
Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude Pekela, 0597 - 614904
Bovenburen 107, 9675 HB Winschoten, 0597- 417076

Kopij vvoor
oor nummer 3 moe
oor 1
4 augus
tus 20
10.
moett binnen zijn vvoor
14
augustus
201
Deze kunnen gestuurd worden naar redactie@mcmios93.nl. Verhalen en foto’s kunnen op
verzoek worden geplaatst. De redaktie houdt zich het recht voor kopij te weigeren of in te
korten. De redaktie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste stukken op
persoonlijke titel. Anonieme artikelen worden enkel geplaatst wanneer de auteur bij de
redaktie bekend is. Alle leden en sponsoren van MC Mios ‘93 ontvangen de Pitstop gratis.

Lidmaatsc
hap MC Mios '93
Lidmaatschap
Om lid te worden kunt u zich aanmelden bij het secretariaat. U ontvangt dan zo spoedig
mogelijk het Huishoudelijk Regelement en uw ledenpas in huis.
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BAG-WINSCHOTEN voor bedrijven en arbodiensten en BETER in BEWEGEN voor particulieren
en ziekenfonds verzekerden is uw garantie voor snelle en duurzame terugkeer naar werk, sprotieveen hobby activiteiten.
Tel. BAG-WINSCHOTEN:
Tel. BETER in BEWEGEN:
Fax:

0597 - 563479
0597 - 562701
0597 - 563496

e-mail:
e-amil:

winschoten@bag-nn.nl
beterinbewegen@hotmail.com

Glasservice en
Schilderwerken

H. Stukje
Bij ons komt u ook in aanmerking voor Voor onderstaande werkzaamheden:
de winterpremie. Voor woningen ouder
dan 15 jaar geldt het 6 % b.t.w. tarief. - Binnen- en buiten schilderwerk
- Behangen
- Diverse soorten wandafwerking
- Diverse soorten enkel glas op voorraad
Lageweg 51 9698 BK Wedde
- Diverse soorten isolatieglas
Telefoon
0597 - 541 250
- Aanpassing kozijnen voor isolatieglas
Fax
0597 - 542269
- Kitwerk badkamers ect.
Autotel.
06 - 55 83 88 60
- Houtrot reparaties
- Winkel in verfartikelen
- Met een kleurmengmachine

GERVO

Sport-,
Reclame en H.O.D.
AA Stroom 22
9665 SK Oude Pekela
Tel.: 0597-612363

Sport-, Bad-, Turnkleding
Ruitersportartikelen

Vaantjes

Erelinten

Sportprijzen

Trofeeën

Rozetten

Zeefdruk

Bekers

Reklame- en relatieartikelen

Medailles

Eigen graveerinrichting

Agenda 2010
Datum
25 april
16 mei

Soort
Open toertocht
Monstertocht

Afstand
200 km
400 km

Starttijd
9:00 - 11:00 uur
9:30 uur

Start: Hotel Meppen, Durenkampe 1, D 49716 Meppen, Duitsland

24 mei

Friesche Elfstedentocht

460 km

7:30 uur

Geen officiële club-evenement. Start in Leeuwarden. Opgave bij Henk Loois

4 t/m 6 juni

Clubweekend

400 km

9:00 uur

Motorhotel ‘Am Vulkanberg’, Talblick 1, 54531 Manderscheid, Duitsland

20 juni

Sponsortocht

200 km

9:30 uur

120 km
200 km
120 km
175 km

9:30 uur
9:00 - 11:00 uur
17:30 uur
22:00 uur
9:30 uur

130 km

10:00 uur

Tbv Sportdorp Blijham

Activiteitentocht
4 juli
22 augustus Open toertocht
18 september Avondtocht met BBQ
BBQ
10 oktober
Ledentocht
Start: Eetcafé “De Leeuw”, Wedde

7 november

Snerttocht

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.

Mededelingen
Algemeen
Motorrijders die geen lid zijn van de club en graag een keer met een
ledentoertocht ter introductie willen meerijden, wordt een vergoeding van Euro 5,00 gevraagd. Dit wel overleggen met de secretaris.
Duopassagiers die geen lid zijn van de club doch wel meerijden,
wordt een vergoeding van Euro 3,00 per toertocht gevraagd. De
vergoeding is voor koffie en het uitzetten van toertochten, want ook
voor u is de toertocht uitgezet. Daarnaast is het niet eerlijk tegenover onze duoleden die wel lid zijn van de club. Het lidmaatschap
voor een duopassagier bedraagt Euro 11,00 per jaar.
U kunt het lidmaatschap per bank of rechtstreeks aan de penningmeester betalen. Echter niet tijdens toertochten. Bankrekeningnummer: 30.66.43.014 t.n.v. MC Mios ’93 te Blijham.
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MOTOPORT LEEK HÉT ADRES VOOR ELKE MOTORRIJDER
Welke motorrijder kent het niet; lekker een stukje toeren op
een vrije middag, de omgeving in je opnemen en natuurlijk met
volle teugen genieten van je motor. Het is altijd leuk om
ook een doel te hebben voor je rit. Een plek waar elke
motorrijder zich thuis voelt.
Bij MotoPort ben je wat dat betreft altijd aan het juiste
adres. Om even de benen te strekken of om een lekker
bakkie koffie te drinken en een praatje te maken met

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

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

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

ting
orting
Kor
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 Clubar
tik
elen
Clubartik
tikelen
Vanaf heden zijn er emblemen te koop voor op de motorkleding.
De prijs is Euro 2,50. Verkrijgbaar bij Bé Nieboer en tijdens alle
clubactiviteiten. Er zijn ook zwarte T-shirts te koop met gele opgedrukte MC Mios ’93 logo voor Euro 6,00 en Petjes met het
MC Mios ‘93 logo voor maar Euro 2,50. Deze zijn verkrijgbaar bij
Christien Spa.

vice
Digitale ledenser
ledenservice
Iedereen die zich aanmeldt krijgt enkele dagen voor een te rijden
toertocht de desbetreffende tocht per e-mail thuisgestuurd.
Er kunnen ook oude toertochten vanaf 2001 uit het archief aangevraagd worden. Verder kunnen er ook nog andere zaken via de
e-mail toegestuurd worden zoals een mailing voor bijvoorbeeld
avondtocht, kampeerweekend, jaarvergadering, etc. Mocht je hier
aan mee willen doen stuur dan een e-mail naar info@mcmios93.nl
onder vermelding van: naam, e-mailadres en lidnummer.
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Autoschadebedrijf

BONNIE BISSCHOP

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

Glaszaak Wiegers
Al meer dan 25 jaar
een begrip in Winschoten en omgeving.

Groothandel in vlakglas voor zowel
bedrijven als particulieren.
* Vlakglas
* Isolatieglas
* Glas in lood

* Spiegels
* Geslepen glas
* Ventilatieroosters

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

Spooktocht
door René Hoesen
Al een hele tijd hing deze avond in de lucht als
een raar gevoel in de onderbuik.
Stoere motorrijders.
Want wij zijn stoere motorrijders ,dus “voor de duvel niet bang”,
maar toch, maar toch, stel je voor dat, of stel je voor dat…..
Een spooktocht hadden wij nog nooit eerder meegemaakt en we
wisten van alle indianenverhalen om ons toe dat we wel het een en
ander konden verwachten. Maar de bedoeling van een spooktocht
is natuurlijk dat je nooit weet wanneer je iets kunt verwachten.
We waren al vroeg aanwezig in Sellingen bij de Heksenketel waar
we welkom werden geheten door “Heksie” de huisheks van de
Heksenketel. In totaal steeg ons aantal nog tot een mooie 30
personen.
Als we dit nu gewoon als minimum aantal aanhouden voor alle
toekomstige dingen die we organiseren met de club dan heeft de
organisatie ook eens een keertje eer van zijn werk.
Ik als toercommissie lid hoop natuurlijk ook dat we die mooie
opkomst bij de toertochten van 2010 zullen hebben!

De koude donkere nacht in…
Na het onvermijdelijke kopje koffie en plakkie cake werden de
groepen ingedeeld en kregen we een uitleg over de route en de
opdrachten die we moesten uitvoeren onderweg. Maar niet voordat
we allemaal een beetje “Heksie Snot”moesten opdrinken. Gelukkig
was de smaak beter als het drankje eruit zag!
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Gevoel van
spanning

Vrijheidsweg 19 Veendam
tel. (0598) 614506 fax (0598) 627062

Voor ons ging een groep kinderen op weg die dezelfde route liepen als wij, dus zo eng
kon het toch niet worden dachten we nog!

Angstplasje...
En toch sprongen we allemaal 1 meter opzij toen bij het eerste hek een “monster”
met een ketting begon te rammelen. 1 Van de dames was nu al zo bang dat ze het
niet droog zou kunnen houden onderweg… dus het eerste angstplasje in de bossen
was al een feit… dat beloofde nog veel gegier en geschreeuw onderweg.
Gelukkig hadden we een paar zaklantaarns bij ons voor onderweg, want vanaf nu
hielden we allemaal alle bomen en struiken goed in de gaten want je wilde toch wel
een beetje voorbereid zijn op je volgende hartverzakking.
Dus bordjes met opdrachten/vragen lezen en dan zie je in de bossen iets verdachts
liggen met een zwart kleed erover. Net als ik op onderzoek wil gaan met het hart
kloppend in de borst om te kijken wat er onder dat kleedje ligt, komt er een luid
rammelend lijk tevoorschijn. Het hart zit inmiddels niet meer in de borst maar al in
de keel…
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Nieboer Koeriers
Koerier Centrum Stad en Ommeland
Lubbermanswijk 40-9665 NG Oude Pekela
T:0597-614904 M:06–41345174
www.nieboer-koeriers.nl
Nationale- en internationale sneltransporten
ADR transporten
Distributie
ADR gecertificeerd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Uw vervoer is onze zorg
365 dagen per jaar,24 uur per dag bereikbaar

Chinees Specialiteiten Restaurant

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

“Kan Le”

Voor al uw:

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

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

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

Monnikenwerk…
Tijdens de verbindingsstukjes tussen de opdrachten hoorden we
voor en achter ons luid gegier van vooral dames en kinderen. Vaak
stond je diep na te denken over een opdracht die vaak heel dubbel
waren uit te leggen en dan kwam er in de verte een donkere gestalte
aan… Dat was dus een murmelende monnik met een groot glimmend
kruis om de nek… Hé, een katholieke monnik, dus de jongetjes in
de groep voor ons waren niet helemaal veilig als je de kranten een
beetje gelezen hebt.

Dikke snert met roggebrood en spek…
We waren als eerste groep vertrokken
na de kinderen en dus ook weer als
eerste binnen. De roggebrood met spek
stond inmiddels op tafel en de wind stond
precies mijn kant uit dus dat rook heel
erg lekker.
Langzaamaan begon iedereen onder luid
gejoel binnen te druppelen want we
hadden toch wel veel plezier gehad. Er
waren geen erge dingen gebeurd waarbij
mensen van schrik in slootjes waren
gesprongen en er werden ook geen
monniken misbruikt dus we hoeven niet
bang te zijn dat de motorclub negatief in
de kranten komt!

De uitslag…
Na een drankje en het lekkere bakkie snert begon “Heksie” aan de
uitleg van de onderweg gemaakte opdrachten. Dat viel dus nog vies
tegen want we zijn als laatste geëindigd!
Om de hoofdprijs moest nog even gedobbeld worden omdat er 2
groepen met evenveel punten waren.
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Kuiper B.V.

Bouwonderneming

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

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

En zelfs wij, als hekkensluiters moesten
nog even dobbelen om wie er nu precies
met de poedelprijs naar huis mocht
gaan. Nou, ik moet je zeggen dat die
metworst niet heelhuids thuis is aangekomen want we hebben er al lekker
aan geknabbeld onderweg…

De oppas wilde naar huis…
Na de puntentelling en het uitdelen van
de prijzen vond het bestuur dat er nog
een beetje geld over was in de kas dus
werd er nog een rondje door de club
gegeven. Dat heeft zeker gezorgd voor
een prettige sfeer waar wij niet bij
aanwezig konden zijn omdat “de oppas”
naar huis wilde.
Tegen 12 uur waren we thuis en we
konden terugkijken op een geslaagde
avond waarbij het gelukkig droog is gebleven. Dat leek nog niet zo
toen we ’s avonds naar Sellingen reden want we kregen nog een
behoorlijke bui onderweg.
Vanuit het altijd gezellige, vriendelijke, veilige, steekwapen vrije,
Oude Pekela groeten wij u en tot een volgende keer.
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Een stukje Nederland op Duits grondgebied
Gastvrouw D.M. vd Heide-Dijkstra
Am Durenkampe 1
D 49716 Meppen
Tel.: 0049 5931 887699
Fax.:0049 5931 847188

www.hotelmeppen.de

Hotel
Restaurant
Zaalverhuur

info@hotelmeppen.de

Voor een gezellig hapje of
drankje ga je naar:

Hoofdweg 35
9698 AA Wedde
Tel.: (0597) 52 22 95
www.eetcafedeleeuw.nl

Open Toertocht
door Fam. Rosendahl
Op zondag 25 april hadden we een open
tourtocht, de totale afstand bedroeg
230 km. door Duitsland.
Start en eindpunt was bij café Hendy Bar. We konden ons inschrijven
van 9:00 tot 11:00 uur.

Glimmende motoren
Toen we aankwamen bij de Hendy Bar zagen we de glimmende
motoren al in de verte staan. Men was ook met hoge getale gekomen,
maar het was ook heerlijk weer. Na een praatje te hebben gemaakt
en het inschrijven van de tourtocht stapten we met z’n allen (één
grote groep) op de motoren. We gingen via Bellingwolde naar
Duitsland. We zijn door hele mooie dorpjes gekomen, volgens onze
dochter bestonden die leuke dorpjes niet in Duitsland.
Onze eerste pitstop was bij de Netto in Ostrhauderfehn, waar Jan te
horen kreeg dat zijn pakje shag gevlogen was. Nadat de peukenpauze was afgelopen zijn we richting Holtgast gereden via leuke
weggetjes we kwamen aan bij een bikertreffen waar we wat hebben
gedronken en een lekkere apfelkuchen hebben gegeten. Alles wat
je hier koopt is groot, althans dat dachten we, later bleek dat er ook
kleine cola’s waren inplaats van halve liters.

Rondje van de zaak
Daarna zijn we doorgereden naar Bad-Zwischenahn, we vonden het
daar zo gezellig dat we besloten om er gewoon twee keer door te
rijden. Daarna werden we voorzien van heerlijk eten. Toen onze
maagjes heerlijk gevuld waren vervolgden we onze weg verder via
leuke weggetjes naar Lorup voor een peukenpauze, en we hadden
één geluk, de supermarkt was open en die verkocht ook lekker ijs.
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EK
E. Komies
Schilders- en afwerkingsbedrijf
Vossenkamp 138
9675 KM Winschoten

tel.: 0597-422050

* Voor alle verzekeringen
* Voor aan- en verkoop van onroerend goed
* Ons actuele woningaanbod kunt u ook vinden
op www.makelaardij-visser.nl
* Alle taxaties
er
ypo
theek
adviseur
kend h
* Voor alle hypotheken (er
erk
hypo
ypotheek
theekadviseur
adviseur)
e-mail: info@makelaardij-visser.nl
Bellingwolde: Hoofdweg 26 – 9695 AK – Tel. 0597-531484 - Fax. 0597-531378

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

Maar niet iedereen had geluk, daar vertelde de Harley rijder dat hij
ongeveer een half uur eerder onder de rit was gestoken door een
wesp. Dit was de laatste stop. Hierna ging de rit verder naar Blijham,
waar een leuke attentie op ons wachtte, een klein EHBO tasje.
Na een leuke, zonnige dag te hebben gehad verdwenen alle mooie
glimmende motoren weer in de verte.

Verjaardagskalender
April:
Jan Bos, Jan Bruining, Aad v/d Graaff, Albert Heemstra, Thijs Helmers,
Wichert Kenter, Debbie Knol, Berend Koopman, Marcel v/d Laan,
Oscar Lamain, Henk Meulenkamp, Harja ter Harkel, Alex Oldenburger,
René Perton, Trijnie Rosendahl, Geertje Roukema, Henk Schepers,
Christien Spa, Geert Veenstra.

Mei:
Thea Broesder, Henk Brouwer, André Conradi, Harm Ekamper, Hanno
Engelkes, Willem Glazenborg, Marjolein v Heteren, André Komies,
Ruud Kortekaas, Boje en Petra Lap, Joop Meijering, Robert v/d
Meulen, Wim Molanus, Gert Jan Prins, Sipke Roukema, Peter v
Setten, Jack Veltkamp, Gerrit Velthuyzen v Zanten.

Juni:
Greetje de Waard, Willem Hensema, René Hoesen, Jan Kolthof, Willie
Kruze, Cornelis Lap, Wuppie Lohof, Henk loois, Esra Siemons, Fré
Siemons, Gerrit Sluiter, Luppo Teuben, Frank Tietema, Jacob
Toutenhoofd, Trijnie Wierenga.
Alle bovenstaande leden nog VAN HARTE GEFELICITEERD met jullie
verjaardag!
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Voor al uw rijbewijzen en chauffeursopleidingen
naar de meest complete verkeersschool
van Oost-Groningen

Verkeersschool
Schuringa
Theorie en Praktijk
5e Laan 14
Wildervank
Tel: 0598-615361

Bovenburen 106
Winschoten
Tel: 0597-422911

www.verkeersschoolschuringa.nl

Monstertocht
door René Hoesen
Dit jaar wilden we de monstertocht weer
eens benutten om richting het altijd
mooie TTecklenburg
ecklenburg tte
e rijden.
Na een aantal jaren de monstertocht in Nederland gereden te
hebben werd het wel weer eens tijd...
Maar wat je natuurlijk wel snel krijgt als je weer dezelfde richting
uitgaat, is dat je vaak over dezelfde wegen rijdt....

Dat kan beter!!!
Ik denk: “Dat kan beter”, dus ik heb het internet eens even
afgestruind en stuitte daarbij op motorclub Tecklenburger land. De
mail is gewillig dus na een paar mailtjes over en weer kregen we een
mooie route van hun toegestuurd. En ik moet dus zeggen, tijdens
deze tocht kwamen we weer over volledig nieuwe wegen en dit
stond dus weer garant voor een mooie
dag sturen.
De ontmoetingsplek om deze mooie
tocht aan te vangen was bij de Pekelahof
in Oude Pekela waar om 8:30 al een
redelijk groepje stond. Jaap is direct
even vooruit gereden naar Blijham waar
ook een redelijk groepje stond zodat het
totaal stond op 34 personen.

Meppen here we come...
Het eerste stuk van de route ging over de altijd vervelende A31 naar
hotel/restaurant “Zum Schlagbaum” in Meppen waar we vast een
beetje konden ontdooien met een kop thee of koffie.....want de
luchttemperatuur was nog aan de lage kant.
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H. Feringa Autotechniek
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

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

Flessingsterrein 8
9665 BZ Oude Pekela
Tel.: 0597-675346
06-22549045

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

VEILIG DE WEG OP

Autorijschool

Edwin Hillenga
Burg. Schönfeldsingel 36
9671 CJ
Winschoten

tel. 0597-412670
of 06-22493034
www.rijschooledwinhillenga.nl

De hele week was het rond de 10º C geweest en voor vandaag werd
gelukkig een iets hogere temperatuur opgegeven; maar daar merkten
we nu nog niet veel van...
Tijdens de koffie ontstond nog enige verwarring over de bestelling
die gedaan moest worden voor de vast overheerlijke schnitzels bij
het lunchadres. Jaap wilde graag van iedereen weten wie welk
stukkie dood varken wilde gaan nuttigen en wat daarbij aan
zetmeelprodukten bij moest hebben; gebakken aardappelen of
patat.

K of f ie me
....
mett een klein stukje gebak dan maar
maar....
Rond 10 uur vertrokken we als 2e groep uit Meppen om richting het
Osnabrücker land te rijden. Na vele mooie stuurweggetjes met hoge
heuvels en diepe dalen met bochten daar vlak na kwamen we aan
bij de koffiestop. Hier is ook de vaste startplaats van de motorclub
waarvan ik deze route heb gekregen.
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Wiertsema HOUT
maatwerk in kozijnen - tevens levering van tuinhout
ta
Hoofdstraat 63-65, 9686 VG Beer
Beerta
7 - 33 1
06
4 M. 06 - 305 306 68 FF.. 059
7 - 33 1
0 73
0597
10
64
0597
10
T. 059

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

Gebak in Duitsland is altijd lekker; niet te zoet en er was keuze
genoeg.... Alleen.....de stukken waren zo groot dat menigeen bang
was dat de lunch overgeslagen kon worden....
Om even een idee te geven, de rabarber kuchen was zeker 15 cm
lang en 7 cm breed en dan ook nog eens 3 cm dik. Maar gelukkig
zat er genoeg tijd tussen koffie en lunch zodat we allemaal al weer
een beetje honger hadden gekregen.

Roelf Hummel vroeg aan mij als voorrijder of we misschien de
lunchstop bij de Pekelahof hadden omdat het inmiddels al weer dik
na 14:00 uur was geworden.
Na een tankstop wilde ik even te enthousiast de weg vervolgen en
daarbij mistte ik dus een afslag. Die had Sipke dus wel gezien en na
een aantal kilometers gereden te hebben werd ik ingehaald door de
laatste rijder met de mededeling dat we Sipke en Geertje kwijt waren.
Dus stoppen aan de kant van de weg en ik ben terug gereden naar
het tankstation om Sipke op te zoeken.
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Autohuis Puma Winschoten
Uw Chevrolet en Opel dealer in de Regio

Die was natuurlijk al weg en hij had wel de goede afslag genomen zodat we elkaar
een hele tijd later eerst weer hebben gevonden. Maar ja, dat hoort er een beetje bij
en gelukkig hebben meerdere motorrijders van de club een Garmin navigatie systeem
zodat we al snel de weg samen konden vervolgen.

Landgasthaus Sundern.
Eindelijk hadden we over mooie omwegen Tecklenburg bereikt en konden we direct
na dit leuke plaatsje ons lunch adres gaan aandoen. Hier werden we getrakteerd op
een lekkere schnitzel met diverse soorten saus en pommes frites of gebakken
aardappelen.
Dit adres hadden we in de afgelopen jaren al vaker bezocht met de motorclub maar
als je zeker weet dat het goed is, waarom zou je dan nog verder zoeken!
Vanaf hier ging het over iets grotere wegen terug naar Blijham waarbij we overal
mooie sportief door konden rijden zonder compleet de schijt aan de maximumsnelheid te hebben. Dus overal een beetje te hard maar ik heb geprobeerd om de
naam van de motorrijders niet al te slecht te maken door niet asociaal hard door
dorpen heen te knallen.
Tegen het einde van de tocht nog even de benen strekken als we net weer in Nederland
zijn en daarbij worden ondanks de frisse dag toch nog een paar soft ijsjes verorbert.
Aan het eind van deze bijzonder geslaagde dag hebben we dik 400 kilometer gereden
en deze tocht was beter te rijden als de tochten van afgelopen jaren omdat we niet
teveel last hebben gehad van drempels en andere snelheidsverlagende maatregelen.
Heerlijk, in Duitsland mag je overal buiten de bebouwde kom 100 km per uur waar
het niet anders wordt aangegeven door borden. Maar we hadden vandaag ook
bochten waar een bord bij stond van 70 km per uur maar waar je met behoud van lijf
en leden niet harden door kon als 50 km per uur.
Nou ja, je moet natuurlijk altijd zelf blijven opletten en niet blind vertrouwen op hoe
hard je voorganger door een bocht blaast....
Het koude weer van de voorgaande dagen heeft een beetje roet in het eten gegooid
en daardoor kwamen er misschien niet zoveel motorrijders opdraven als gehoopt
maar volgend jaar beter denken we dan maar.
Vanaf hier wens ik u een motorjaar met veel veilige kilometers.

29

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

7

-

Wedderveer

H. ENGELKES
Hoofdweg

Telefoon: 0597 - 561459

Testrit Honda VFR 1200
door René Hoesen
De geruchten waren er al langer en ik als
verwoed VFR rijder hield natuurlijk alle
ant in 20
10
f orums goed in de gat
want
201
gaten….
en…. w
zou er eindelijk een nieuwe VFR komen.
De VTEC zoals wij hem rijden is in 2002 op de markt gekomen en
andere motorfabrikanten houden een kortere tijd tussen hun
modellenwisselingen aan als in dit geval bij de VFR is gebeurd.

V5
Er is zelfs stiekem een beetje gepraat over een V5 zoals er bij de
990 cc MotoGP motoren werd gebruikt. Dat zou normaal veel te
duur worden maar Honda heeft met de VFR altijd geprobeerd om
een paradepaardje neer te zetten met veel technologische snufjes.
Zoals bij onze VTEC het speciale systeem om te zorgen voor power
bij het trekken vanaf lage toerentallen en veel power als het VTEC
systeem zijn werk begint te doen. Dat gebeurd door het gebruik van
2 kleppen per cilinder bij lage toerentallen en 4 kleppen per cilinder
boven de 7000 toeren.

VFR 1200
En nu staat dan sinds een paar weken de nieuwe VFR 1200 in de
showrooms en we hadden alle folders al helemaal uitgelezen en we
hadden zelfs al even proefgezeten maar vandaag was dan eindelijk
de dag. We stuurden onze eigen VFR richting Motoport Assen om
weer een bandenplaksetje te kopen want we hebben net voor de
2e keer in 8 maanden een lekke achterband gehad. Dit
bandenplaksetje heeft ons toch maar weer mooi op weg geholpen.
In Assen toch maar even gevraagd of we misschien een testrit
konden maken op de nieuwe VFR 1200.
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Voor al uw:

♦ NIEUWBOUW - VERBOUW
♦ ONDERHOUD - RENOVATIE
♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
Morigerweg 22 - 9697 SN Blijham
Telefoon 0597 - 561433

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.
Fam. J.B. de Boer tel: 059
0597
612
124
7-6
12
419
est
er
straat 67 fax: 059
7 - 675
746
West
ester
erstraat
0597
6757
H. W
9665 AN Oude P
ek
ela
www
.graank
orrel.nl
Pek
ekela
www.graank
.graankorrel.nl

Dus er werd een kentekenplaat achterop de mooie rode VFR
geplaatst en we konden gaan rijden; ik zeg met klem ,konden gaan
rijden want net nu breekt de hemel los met een dikke regenbui. En
dus werden we aangespoord om extra rustig te rijden want de VFR
had net 7 kilometer onder het rubber doorgehad dus de bandjes
waren nog glad.
Maar even wachten dus binnen, en even later kunnen we dan toch
de VFR aansporen tot een lekker ritje. De wegen zijn nat dus ik kan
niet echt het volle vermogen aanspreken maar we merken wel dat
er meer als genoeg pk’s aanwezig zijn.

Is deze VFR ook een paradepaardje?
Ik kan volmondig zeggen dat dit zeker weer een paradepaardje is;
misschien niet zo als Honda dat graag had gewild. Er was namelijk
sprake van een semi automatische versnellingsbak maar die laat
nog even op zich wachten. De VFR heeft natuurlijk hetzelfde als alle
Honda’s; dat betekend dus opstappen en je voelt je direct thuis.
Alles zit op de goede plek en het stuurt zeer trefzeker.

Ben ik verliefd?
Nog niet, was met onze huidige VFR VTEC ook even wennen maar
voor mij gaat de nieuwe VFR een beetje teveel richting, sorry dat ik
het zeg, een BMW. Je hebt namelijk geen ketting meer maar een
cardan en ik mis eerlijk gezegd ook het V4 geluid een beetje. Het is
nog wel een V4 maar het geluid is een beetje teveel gedempt. De
motor is wel weer zeer geschikt om met duo te rijden want VFRouw
zat heerlijk achterop en iets meer rechtop zoals we het van een
sportieve toermotor gewend waren.
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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 Spelletjes, 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

De motor biedt redelijk veel windbescherming alleen het ruitje mocht
wel iets hoger zijn en dat heeft Honda ook al gemerkt want er zit een
ruitverhoger in het accessoire pakket. Verder natuurlijk zijkoffers
en een topkoffer want deze motor is bij uitstek geschikt voor
vakanties. Je moet dan echter wel je benzinemeter goed in de gaten
houden want het verbruik van een V4 is altijd iets hoger als van een
4 in lijn motor. En Honda heeft er ook nog voor gekozen om een
kleine tank van 18,5 liter te monteren dus rond de 200 km moet je
toch wel gaan zoeken naar een tankstation.
Ook deze VFR wordt vast nog wel opgemerkt door de aftermarket
en snel zullen er vervangingsuitlaten en sportieve double bubble
ruitjes te koop zijn die weer een mooi sportief geluid geven en je
iets beter uit de wind houden.

Conclusie:
Weer een mooie motor met een hoog afwerkingniveau en met de
overbekende Honda kwaliteit. Hij staat zeker op onze verlanglijstjes
maar dan moet eerst het schip met geld nog even langs komen
want met een dikke 16000 euro is hij natuurlijk niet echt goedkoop.
We zullen nog maar even verder dromen en veel overuren moeten
draaien om misschien in de verre toekomst toch zo’n mooie motor
te mogen bezitten.
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Elfstedentocht
door Jan Karel en Harma Smit
Op maandag tweede pinkersterdag gingen we
met 5 motoren richting Leeuwarden.
Om zes uur vertrokken we bij de Formido in Winschoten en ja hoor
het regende, gelukkig duurde het niet lang want Koos Spa trok zijn
regen pak aan en we hebben geen regen weer gehad. Op de heenreis
zagen we ook nog een ongeval met een motorrijder vlak voor
Leeuwarden. Wat er was gebeurt weten we niet, maar je wordt wel
met je neus op de feiten gedrukt dus uitkijken. Tegen tien over
zeven waren we in Leeuwarden, we hebben daar een kop koffie
gedronken en de route opgehaald en zijn tegen half acht aan de
tocht begonnen.
Voor de meeste rijders was
het de zoveelste keer, voor
ons was het de eerste keer
dat we meededen aan de
Elfstedentocht het was een
mooie tocht. Na het vertrek
uit Leeuwarden reden met
een grote groep motorrijders
richting Goutum .Al snel werd
de groep kleiner en zo reden
we verder richting Sneek waar
we onze eerste stempel
kregen.
Aangezien we niet de enige rijders waren stond er al een groot aantal
rijders te wachten in Sneek file dus . Het kwam ook wel goed uit er
was iemand in de groep die alweer honger had en dus even aan de
kant moest staan om te eten en zo ging de rest van onze groep ook
maar ff wat eten of drinken.
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ECHT ALLES
VOOR DE
MOTORRIJDER

HET BESTE ONDER ÉÉN DAK!



















Bij MotoPort vind je alles voor de echte motor 







rijder. Zo vind je bij ons het grootste aanbod
aan (nieuwe en gebruikte) motoren, kleding,




















helmen en accessoires. Daarnaast bieden wij
jou altijd een deskundig advies en een perfecte





















 



service. MotoPort biedt jou dus alles wat je
zoekt onder één dak!



MotoPort Assen
Industrieweg 11, 9402 NP Assen. Telefoon: (0592) 40 60 61.
info@motoportassen.nl www.motoportassen.nl
Di. t/m Vr. 9.00-18.00u. Vr. koopavond 18.00-21.00u. Za. 9.00-17.00u.

We’ve got more in store
www.motoport.nl

Na een kleine pauze gingen we verder volgens de route. Aan de
kant van de weg werd het steeds drukker .De mensen aan de kant
waren erg enthousiast en zwaaiden,klapten elke keer als er een
groep langs kwam. Ook de kinderen die aan de kant stonden staken
de handen naar voren zo dat ze handen klappen konden met de
rijders (dit mocht niet van de organisatie vorig jaar had iemand zijn
pols gebroken) maar toch gebeurde het
wel.
De volgende plaatsen waren de stempelposten: Sneek, Stavoren, Workum,
Harlingen, Franeker, Dokkum, eindpunt
Leeuwarden.
Tegen 12.00 uur zijn we even van de
route afgeweken richting Makkum, om
gezamenlijk een lekkere lunch te
nuttigen. Nadat iedereen klaar was zijn
we weer verder gegaan met de route.

Het weer heeft ons niet in de steek gelaten. De hele dag was het
droog met af en toe een zonnetje. Er was wel een stevige wind maar
dat mocht de pret niet drukken.
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* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* ONDERHOUDSWERKEN
Schoollaan 26, 9697 SR Blijham, Tel. 0597-561679

Kado & Woondecoraties

De Helling 40, 9665 JX Oude Pekela, Telefoon: 0597-676500

Wat heb je dan veel bochten op de landweggetjes en tussen de vele
dorpen. Het is dan ook wel opletten wanneer er dan opeens
motorrijders langs je heen scheuren en sommigen maken ook nog
een wheelie.

Dan zie je motorrijders verkleed als kip
of koe of de motor helemaal onder de
knuffeldieren en op de helm een
hanenkam in verschillende kleuren dit
is wel leuk om te zien wat doet een mens
niet om op te vallen, geweldig.

Na aankomst in Leeuwarden hebben we
onze stempelkaart ingeleverd en kregen
daar een leuk aandenken aan de
Elfstedentocht. Het was een hele mooie
toertocht en prachtig om te zien en vooral
om hier aan mee te doen.
Volgend jaar zeker een Elfstedentocht voor ons en hopelijk zijn er
nog meer deelnemers die samen met ons deze tocht willen rijden.

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

www
.ehbo-opl
eidin
g-d
eboer
.nl
www.ehbo-opl
.ehbo-opleidin
eiding-d
g-deboer
eboer.nl
Tevens gediplomeerd sportmasseur: voor o.a.
Ontspanningsmassage, Blessurepreventie & Voetreflexzonetherapie.
Info:
A. Reijndersstraat B 205
9663 PM Nieuwe Pekela
Telnr.: 06 - 553 441 62
E-mail: info@ehbo-opleiding-deboer.nl

AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
Transportbaan 20
9672 BK Winschoten
Tel: 0597-432552
www.mazdadewinter.nl

Wist u dat
- de spooktocht in Sellingen beregezellig was
- dit evenement een succes was
- er al weer 2 toertochten gereden zijn
- de monstertocht van Duitsland erg mooi was
- er verschillende leden met clubweekend gaan
- deze groep naar vulkaneifel gaan
- de groep op vrijdagmorgen vertrekt
- de sponsortocht op 20 juni is start bij Hendy Bar om 9.30 uur
- dit tenbate gaat voor sportdorp Blijham
- de Avondtocht met BBQ op 18 september is
- de toertocht om 17.30 uur start, de BBQ om 22.00 uur
- ieder lid hierover bericht ontvangt
- de volgende opentoertocht op 22 augustus is
- dit een tocht voor alle motorrijders is, dus ook voor niet leden
- het bestuur, toercommissie en redactie iedereen Prettige Vakantie toewenst!
- wij elkaar graag weerzien op 22 augustus OPEN TOERTOCHT!

Nieuwe leden
Jasper en Marjolein v Heteren uit Bellingwolde.
Reint Vrieze uit Bellingwolde
Klaas v Klinken uit Oude-Pekela
Hartelijk welkom bij onze gezellige motorclub!
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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.

VCA gecertificeerd
Kijk ook eens op onze website :

WWW.VANDERWALBLIJHAM.NL

Winschoterweg 22
9697 XD BLIJHAM
TELEFOON : 0597 561427
FAX : 0597 562509
EMAIL : info@vanderwalblijham.nl

Te Koop!
Garmin Stree
tpilo
720
Streetpilo
tpilott 2
2720
75,00
V raagprijs: €2
€275,00
Accesoires:
- Houder voor op de motor
- Hhouder voor in de auto met laadsnoer en microfoon
- Mapsource programma voor zelf maken van routes op de
computer
- Lifetime update van de kaarten op het apparaat: zolang je het
apparaat hebt krijg je een paar keer jaar nieuwe kaarten op je
garmin. De update moet dan wel bij mij thuis gebeuren omdat de
lifetime update aan mij en mijn computer verbonden is.

Garmin kan eventueel gemonteerd worden op je motor en aan de
stroom van je motor worden aangesloten. Tevens kun je de garmin
aansluiten op een intercom systeem zodat je de aanwijzingen niet
alleen kunt zien op de garmin maar ook kunt horen in je helm.
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Te Koop!
Suzuki Intruder

Bouwjaar
Km stand
Motorinhoud
Vraagprijs

: 1996
: 8429
: 600 cc
€ 3500,00

Suzuki Intruder met weinig km en zeer goed onderhouden!
Wegens te weinig gebruik maken van deze pracht motor is hij te koop.
Wil je een betrouwbare en goed onderhouden motor?
Hier heb je hem gevonden!
Voor meer informatie: Christien Spa: 0597-561212
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ERKEND

Hamrik BV
Postbus 373
9670 AJ Winschoten
J.A.Koningstraat 21, 9672 AC Winschoten
Siergrindvloeren
Coatings voor garagevloeren

DOOR
DE R VA
ISO 9002 en VCA * GECERTIFICEERD BEDRIJF
DNV C ertification B .V . N ederland

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

Tekenplaat

UBBENS BOUWSTOFFEN

Hout- en Bouwmaterialenhandel
Winschoten, J.D. v/d Veenstraat 14, tel. 0597-531351 (fax. 0597-531323)

Lid van de Vereniging van Handelaren
in Bouwmaterialen in
Nederland

DIKSCHADEHERSTEL
SERVICE
ERKEND AUTOSCHADEHERSTEL BEDRIJF
*AUTOSCHADE
*RUITREPARATIE
*RESTAURATIE
*SMARTREPAIR
*OMBOUW

*SPUITWERK:
*MOTORFIETSEN
*TRUCK/CAMPER
*INDUSTRIE
*DESIGN

WWW.DIKSCHADEHERSTEL.NL
LEIDYKSWEG 7 - 9695 CP BELLINGWOLDE - TEL.0597 531706

Woordzoeker

Woorden:
accu
bumper
claxon
koppeling
rempedaal
versnellingsbak

achterruit
carrosserie
dashboard
motor
richtingwijzer
voorruit

benzinetank
chassis
gaspedaal
nummerplaat
schokdemper
wiel

bougie
choke
kilometerteller
pook
spoiler
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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 € 20,00 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
Oosterstraat 43
9697 PE Blijham
Telefoon: 0597-561212
E-mail: mcmios@home.nl
Ik wil graag lid w
or
den vvan
an de club!
wor
orden
Naam
Roepnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mail
Digitale ledenservice
Geboortedatum
Geslacht
Rijbewijs A
Datum

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

v

Bé Nieboer
Lubbermanswijk 40
9665 NG Oude Pekela
Telefoon: 0597-614904
E-mail: info@mcmios93.nl
(* doorhalen wat niet van toepassing is)

.
.
.
.
.
.
.
.

. Handtekening :

.

53

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

J.M. MOTOR-

EN

SCOO
TER TRAININGEN
COOTER

( V OORHEEN TT.T
.T
.C. I NDOOR )
.T.C.
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

