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

Een warme zomer wilden we hebben. Nou dat hebben we geweten. Soms
bijna te warm voor op de motor. Niet meer in het leer, maar in spijkerbroek
en gympen. Met vakantie waren we in Spanje, Kroatië, Tsjechië en Duitsland.
Overal zag je ze zo rijden.
Ik heb inmiddels mijn “Blade”. Werkelijk een monstermachine. Ik was al in
mijn nopjes met mijn Blackbird, maar dit is werkelijk genieten. 170 Kilo
en brute kracht.

Voorwoord

Beste motorvrienden,

2010 zit er alweer bijna op. We hadden al aan paar mooie tochten. Een
enkele niet door de weergoden met goud omlijst, maar met zacht gesputter.
Zoals de open Rabo tocht en onze avondtoertocht met bbq. Ook de Run van
Winschoten hebben we weer begeleid. Daarvoor ook nog Zwei mal uber die
Ems en een tocht met gehandicapten. Voor elk wat wils dus.
Zelf zal ik even niet op de motor rijden. Op dokters advies natuurlijk, want
zo’n monster laat je niet zo maar staan. Ik word nog aan mijn rechteroog
geopereerd. Hopelijk wordt het daarna weer beter.
Zo, nu is het tijd om door te bladeren en te lezen wat andere leden zoal
beleefd hebben. Ik wens je daarbij veel leesplezier en hoop je weer gauw op
de motor te zien.
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Inhoud

Henk Loois
Voorzitter.

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
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
Bovenburen 107, 9675 HB Winschoten, 0597- 417076

oor nummer 1 moe
oor 4 ffebruari
ebruari 20
moett binnen zijn vvoor
201
Kopij vvoor
11.
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 2011
Datum
10 april
15 mei

Soort
Open toertocht
Monstertocht

Afstand
200 km
400 km

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

460 km

7:30 uur

Start in Assen

13 juni

Friesche Elfstedentocht

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

17 juni
1 t/m 3 juli

Avondtocht met BBQ
BBQ
Hotelweekend in Hotel Nierdersachsen

17:30 uur
22:00 uur
9:00 uur

120 km
330 km

Wiesenstrasse 12, D 38644 Goslar-Hahnenklee, Duitsland. Opgave bij Jaap Duit

21 augustus Open toertocht
18 september Activiteitentocht
9 oktober
Ledentocht

200 km
120 km
175 km

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

130 km

10:00 uur

Start: Eetcafé “De Leeuw”, Wedde

6 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 tocht(en) 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.

Kor
ting
orting
Als je lid bent van MC Mios ’93 kun je op vertoon van je pasje
korting krijgen bij Mulders Motoren en Smits Repair in Veendam,
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

Hotel Weekend (deel 1)
door Marga Duit
Donderdagavond gaan we onze
motorkoffers pakken, want we gaan van
de motorclub een weekend naar een
hotel in de Eifel.
Jaap en ik hebben er ook echt zin in en er ook lang naar uit gekeken.
Als vrijdagmorgen de wekker dan ook om 7:10 uur gaat en het
zonnetje al heerlijk schijnt, ben ik in mijn nopjes. Om 8:15 uur komen
Jan en Freka er aan, want die zouden ons aan roepen om samen
naar Pekelahof te rijden.
Als we daar aankomen, staan er al motorrijders. Velen gaan direct
de motor maar even voorzien
van brandstof. Als iedereen
aanwezig is vertrekken we
richting Bellingwolde. Nou ja, nog
niet iedereen was aanwezig,
want we moesten nog drie
mensen oppikken onderweg.
De eerste voegde zich in
Bellingwolde bij de groep en op
de A31 de andere twee. Nu was
iedereen aanwezig en kon de reis
met 19 motoren en in totaal 28
personen echt beginnen. Sipke
en Geertje sloten de rij met auto + aanhanger.
Nu kon het gas er op want we waren kompleet. Gelukkig geen file
en na een paar stops kwamen we dan tegen 18:30 uur bij Motorhotel
Am Vulkanberg in Manderscheid aan.
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Gevoel van
spanning

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

Eerst maar even wat drinken, want het was behoorlijk warm. Nadat
we de koffers hadden uitgepakt en gedoucht, gingen we om 20:00
uur aan tafel. Het eten viel er dan ook lekker in en al gauw zaten we
lekker buiten met elkaar. Maar je merkte toch wel dat iedereen
vermoeid was.
Zaterdagmorgen om 8:30 uur zaten we allen aan de ontbijttafel.
Om 10:00 uur gingen we aan de rit met z’n allen om een mooie
toertocht te rijden richting het Nationalpark Eifel. Nadat we een
eind op weg waren, komt Jan Kolthof naast ons rijden, met de
mededeling dat Ria haar helm los zit. Dus maar even een veilig
plekje zoeken waar we kunnen stoppen om dat op te lossen. Het
probleem was gelukkig gauw op gelost en konden we weer verder.

Wat een prachtige omgeving is het daar en vooral de bergen. De
motorrijders hebben heel wat bochten werk moeten verrichten.
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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

Bij bij de koffie stop waren we een deel van de groep kwijt geraakt.
Jaap aan het bellen, en ja als je je helm aan de motor laat hangen
en de bluetooth nog aan, dan komt de communicatie niet goed op
gang he. Maar het kwam allemaal weer goed en al gauw waren
onze verloren schapen er om ook koffie met gebak te nuttigen.
Tegen 17:15 uur kwamen we weer terug bij het Hotel, waar het bier
en de wijn of iets anders onze keeltjes weer vochtig maakten.

Om 19:00 uur was de barbecue op temperatuur en daar waren we
dan ook wel aan toe. Het zag er allemaal keurig en lekker uit en het
heeft dan ook heerlijk gesmaakt. ’s Avonds hebben we nog lang op
het terras gezeten en de lachspieren goed gebruikt.
Nadat we zondagmorgen om 8:30 uur het ontbijt hadden genuttigd
was het tijd om ons gereed te maken voor de naar huis reis. Wat
gaat zo’n weekend toch ook snel weer voorbij.
De naar huis reis is ook goed verlopen, ondanks dat het werkelijk
heet was, is iedereen weer veilig thuis gekomen. Terwijl ik dit artikel
type mijmer ik nog na over dat heerlijk weekend.
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Kuiper B.V.

Bouwonderneming

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

Hotel Weekend (deel 2)
door Rene Hoesen
Al weer een schoolreisje….
En daar hebben we de laatste tijd al meer van gehad; eerst de
monstertocht naar Tecklenburg, daarna de motor 11-stedentocht
en nu nog het altijd geslaagde hotelweekend met de motorclub
naar de Eifel.
De avond voor het vertrek hadden Jaap en ik nog even telefonisch
contact en Marga had zin om direct al te vertrekken naar
Manderscheid in de Eifel.
Maar we hadden de wekker al gezet voor vrijdag morgen 8 uur en
we waren natuurlijk al weer lang voor de wekker wakker zoals het
bij een echt schoolreisje ook vaak gebeurd.

Niet weer file’s…
Dit jaar ging de route op vrijdag niet door het drukke Ruhrgebied
maar met een mooie route erom toe. Dat betekende misschien
meer kilometers rijden maar minder stilstaan is natuurlijk ook mooi
meegenomen. En dan vooral bij de hoge temperaturen die ze voor
dit weekend voorspelden.
Marga heeft voor jullie al de diverse dingen beschreven die er tijdens
de tourtochten gebeurd zijn, dus aan mij de twijfelachtige eer om de
sappige details met jullie te delen…. En als ouders zonder hun
kinderen op stap zijn gebeuren er hele sappige details…

Krakende bedden?
Het hotel stond op een fantastische plek met een zeer mooi uitzicht
naar alle kanten. We werden welkom geheten door Marja en Wim,
een soort van Robert Jensen look-a-like. Volgens mij was niet
iedereen zo gecharmeerd van Wim want hij kwam soms een beetje
over als een bullebak.
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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

Het hotel was verder prima verzorgd en de maaltijden waren goed
en natuurlijk weer een supergezellige BBQ.
Vaak hebben wij de ’s avonds na zo’n toch wel inspannende dag
een beetje moeite met in slaap vallen. Volgens mij hadden wel
meer mensen daar last van, want we hoorden ’s avonds de bedden
op de kamers om ons toe wel eens een beetje kraken. Of dat nu
was omdat ze onrustig lagen te woelen of omdat de ouders zonder
hun kinderen op stap weer ondeugende spelletjes deden….wie
weet?
Wim vertelde voor het beginnen aan de overheerlijke BBQ dat er
voor iedereen 4 verschillende soorten vlees waren…. Dat had hij
niet hoeven vertellen want er bleef weer genoeg over omdat niet
iedereen die 4 stukken vlees op kon. De salades waren namelijk
ook overheerlijk.
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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
adviseur
ypo
theek
er
kend h
* Voor alle hypotheken (er
hypo
ypotheek
theekadviseur
adviseur)
erk
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

Ham-prei wervelwinden….
Zoals we vaker doen op de zaterdag avond na de bbq hebben we
nog een wandeling in de omgeving gemaakt om even de rond
gegeten buiken een beetje te ontlasten. En dat ontlasten gebeurde
zeker want de ham-prei salade mistte zeker zijn uitwerking niet en
dat resulteerde in veel knallen met veel echo’s door de bossen.
Maar na een kilometertje of 6 lopen hadden we het gevoel dat we
weer lekker fris waren; dit voelde beter als rondhangen op het terras.
Dat terras was echt wel heerlijk; de zon begon ’s morgens aan de
ene kant en je kon de hele dag mee draaien zodat je ’s avonds de
zon kon zien onder gaan over de heuvels.

Een beetje sneller….
Het hele weekend hebben VFRené en VFRouw achteraan gereden.
En als je achteraan rijd wordt er altijd gezegd dat je harder moet
rijden als vooraan….
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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

Nou, daar hebben we niets van gemerkt want we konden het overal
gemakkelijk bijbenen. Komt natuurlijk ook omdat wij met navigatie
rijden zodat je niet zo nodig je voorrijders steeds in het vizier moet
hebben om op je bestemming te komen. Dat geeft een heel
rustgevend gevoel! Maar dan moet Jaap natuurlijk wel dezelfde
route hebben als de rest! Nu vind ik heb persoonlijk niet zo’n
probleem als zoiets gebeurd; we zijn toch geen bedrijf met
aandeelhouders etc. die we allemaal tevreden moeten houden. Van
een beetje spoorzoeken is nog nooit iemand dood gegaan.
Naar gelang het weekend vorderde kon je merken dat we allemaal
de bochten net weer een beetje sneller namen. Nu gaat het voor mij
niet gauw te snel maar je moet rekening houden met de hele groep.
Als ik op de navigatie kon zien dat er een paar mooie bochten aan
kwamen liet ik het gas even los om een gat te laten vallen tussen
ons en de rijder voor ons. En dan even lekker de VTEC horen brullen
tussen de bossen, over de heuvels en door de dalen.
Op zondag morgen nog even een groepsfoto voor het hotel en het te
korte hotelweekend begon al weer aan z’n laatste dag. De terugreis
begon natuurlijk weer met een mooie route dit mooie gebied uit.
Eerst maar eens richting Nürburgring maar daar kwamen we jammer
genoeg niet langs. Vorig jaar nog even gekeken bij 1 van de bochten
van het circuit en daar hebben we zeer rare dingen langs zien komen,
oa een taxibusje met een paar zwaaiende passagiers!

Zakdoekje leggen?
De terugreis ging verder voorspoedig. Op de A31 kreeg ik even de
kolder in de kop en heb ik even de gaskraan vol open gedraaid.
Halverwege de optocht van onze motor liet ik het gas los en dat was
net ter hoogte van Rob Mulder… En wat zag ik; van Rob’s motor was
een zijkoffer open gegaan zonder dat hij het doorhad en hij had dus
al diverse dingen verloren. Daar was misschien ook wel het zakdoekje
bij, naast zijn schoenen en nog een aantal andere dingen. Gelukkig
heb je daar een reisverzekering voor, al moet je er niet aan denken
wat er had kunnen gebeuren als iemand van de achterop komende
motoren iets voor zijn wielen had gekregen.
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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

Het weekend eindigde bij het tankstation Ems-Vechte waar Jaap
ons bedankte voor een zeer geslaagd weekend. Iedereen kon vanaf
hier zijn eigen weg gaan; iets eten in het restaurant of nog even de
laatste 100 km naar huis afleggen.

Wij hebben eerst iets gegeten want het hele weekend hebben we
niet echt regelmatig gegeten. De dag begon altijd goed met een
goed ontbijt maar overdag werd de lunch vaak vervangen door een
immens groot stuk gebak met koffie.
Tegen 18:30 waren we weer thuis en natuurlijk heb ik direct de
motor schoon gemaakt, want hij had ons het hele weekend veel
plezier gegeven. En dat heeft in totaal tot 1142 km op onze
motorteller gezet.
’s Avonds lekker weer in ons eigen waterbed en nog lekker nadromen
over het wederom super geslaagde weekend.
Hopelijk volgen er van deze weekenden nog vele.
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Sponsor Tocht Sport Dorp Blijham
door Jan Jansingh
Tussen half 10 en elf uur op 20 juni 2010 verzamelen en inschrijven
bij de Hendy Bar, toen ik om even voor 10 uur aankwam bij het
vertrekpunt zag ik weinig motoren langs de kant, misschien is er al
een groep vertrokken dacht ik, maar dat bleek niet zo te zijn.
Het zal aan Vaderdag en de eerste blik uit het raam gelegen hebben
dat de opbrengst voor het goede doel is blijven steken op een laag
pitje. Tot kwart voor elf gewacht toen de echte die-hards besloten
om te vertrekken met zo’n 10 motoren met Jaap en Marga als
leiders.
Jaap houdt van stevig doorrijden en het tempo zat er dan ook direct
al goed in. Via Haren, Eelderwolde, Groningen door het Westerkwartier langs mooie slingerwegen waar ergens tussen De Poffert
en Midwolde een grote zwarte hond dacht dat de weg ook tot het erf
van zijn baas behoorde en ons de doorgang wilde beletten. Onze
voorzitter Henk moest dan ook volop in de remmen met misschien
de ABS al in werking om de hond te ontwijken.
Ieder die het zag gebeuren ging met een verhoogde hartslag (die
later wel weer zakte) de tocht vervolgen, hoe verder we in Friesland
kwamen hoe meer wind er stond en af en toe wat neerslag maar de
brommers en de berijders geven daar niet veel om. En zo kwamen
we na een aantal plaatsen te zijn gepasseerd met voor ons
Groningers onuitspreekbare namen aan in Holwerd alwaar wij ons
in de uitspanning Land en Zeezicht hebben laten verwennen met
een heerlijke hap en een drankje voor eigen rekening.
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Autohuis Puma Winschoten
Uw Chevrolet en Opel dealer in de Regio

Na een dik uur wat kletsen en ouwehoeren zijn we weer op de
brommers geklommen en aan de terugreis begonnen langs
Dokkemer, Nieuwe Zijlen, Kollemerpomp en Pieterzijl (ik vind dit
zelf zulke mooie namen) naar Moeke Vaatstra in Zuidwolde dit ter
afsluiting van de gezellige dag, daar hadden we een soort stamtafel
buiten op het grasveld gevormd.
Terwijl we genoten van ons bakje leut kwam ineens bij Henk en
meer bij Hilvert het idee op om wat moppen te vertellen die allemaal
op het randje waren met als hoogte punt die over een menselijk
onderdeel die klinkt als een mooie plant de clematus.
Nadat er onderweg al diversen waren afgehaakt en huiswaarts
gingen waren we nog met 4 motoren over en heeft Jaap ons de
dorpskernen van Zuidbroek en Muntendam uitgebreid laten zien
omdat daar braderieën en dat soort ongein bezig waren.
Kortom, een geweldige dag!
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Activiteitentocht
door Marga Duit
Als ik zondag 4 juli om half acht ‘s morgens beneden kom, staat de zon
al hoog aan de hemel. Even naar buiten om te voelen hoe de
temperatuur is. Nou die is heerlijk, en helemaal om motor te rijden.
Jaap en ik gaan de inschrijving doen, dus op tijd naar de Hendy Bar in
Blijham. Om half elf gaan we met 9 motoren en 12 personen rijden
richting Bellingwolde.
In Bad Nieuwe Schans waren Luppo en Lida nog bezig het 1ste spel
klaar te zetten. Een plank met vijf gaten er in en daar moesten we
oberen vijf tennisballen door heen te gooien. De lol zat er al goed in. In
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De adverteerders denken aan ons...
Denkt u aan onze adverteerders!
In Oostwold zat Hilvert op ons te wachten voor het 2de spel. Hier
moesten we darten, wat de meeste wel goed af ging.
In Meedhuizen kregen we het 3de spel, nou dat viel
dus echt niet mee. Want we moesten vragen
beantwoorden en een sudoko puzzel op lossen.
Inmiddels was het wel erg warm, vooral als je buiten
wilt zitten en er geen parasols aanwezig zijn. Je hoorde
dan ook bij menigeen de hersenen kraken. Lol hadden
we wel, want natuurlijk gingen we elkaar helpen. En de
kippensoep was heerlijk (de kip was niet over maar in
de soep gevlogen) en ook de belegde broodjes
smaakten goed.
Via mooie weggetjes en dorpjes en veld kwamen we in
Noordbroek waar Hilvert al weer op ons zat te wachten
voor ons 4de spel. En hé wat leuk, Harrie (zoon van Hilvert) was er
ook even te kijken. Hier moesten we op een fiets langs drie palen en
daar een tennisbal op leggen, wat natuurlijk voor de nodige hilariteit
zorgde. Terwijl ik nog even met Harrie sta te praten (die had ik al zo
lang niet gezien) roept Egbert, opschaiten, aal dat geplaas, want ik
heb dörst. En dus gaan we maar weer op weg.
In Onstwedde zitten Luppo en Lida al op ons te wachten en ook hun
hond Bink was inmiddels aanwezig. Ja en we gingen natuurlijk eerst
Bink even aanhalen. Maar we moesten toch ook nog even het 5de
spel waar maken. Met een gewicht aan een touw die aan een stander
zat, moesten we proberen flessen met water om te gooien.
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En toen iedereen zijn beurt had gehad
kregen we water ballet. Lida gooide Jan
de Jager wat water over zijn hoofd, maar
ze had niet in de gaten dat Egbert achter
haar kwam staan, ook met een fles water.
En ja hoor daar gingen de twee, Bink holde
vrolijk met hun mee. Maar Lida moest wel
het onderspit delven, want zij was meer
nat dan Egbert.

Nu konden we op Blijham aan, naar onze thuis honk de Hendy Bar.
Daar hadden we onze 6de en dus tevens
laaste spel, hier moesten we sjoelen.
De eerste prijs, de wisselbeker is gewonnen
door Jan Jansingh met 1016 punten.
Tweede is gewonnen door Jan Kolthof met
996 punten en de derde is gewonnen door
Egbert Kruize met 929 punten.
Nadat de prijzen waren uit gereikt, begon
mijn maag ook wel een beetje te knorren en
van meer mensen. Nog even wat eten en
dan naar huis. Ik kijk terug op een mooie en
gezellige dag.
Hoewel ik het heel jammer vind dat de opkomst zo slecht is. Natuurlijk
begrijp ik best dat mensen ook wel eens wat anders te doen hebben of
dat het weer niet mee zit. Maar de mensen van de toercommissie
doen er zo veel voor en steken er ook nog eens heel veel tijd in. Ik hoop
van harte dat de opkomst de volgende toertocht veel beter is.
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Open Toertocht
door Albert en Debbie de Boer
HOLDERDEBOLDER DOOR DE POLDER
Vanaf 9:00 uur konden we ons op zondag 22 augustus 2010
aanmelden/inschrijven voor de tocht in Hendy Bar te Blijham. Daar
hebben de vroege vogels een poosje moeten wachten totdat
iedereen er was die mee wilde doen. Diegene die al op weg wilden
gaan zijn dan ook alvast op pad gegaan.
Wij zijn tegen 10:30 uur vetrokken met een groep van ongeveer 12
motoren. We denken dat er ongeveer zo een 45 motoren hebben
deelgenomen, verdeeld over 3 of 4 groepjes, waaronder ook een
paar niet leden. Helaas kwam er van een van onze groep al na een
paar kilometer een eind aan de tocht. The Horse of Steel had er
geen zin meer in.
Veel later hoorden wij dat hij de ANWB heeft gebeld en is opgehaald,
er bleek iets aan de hand te zijn met het elektrisch gedeelte een
accuprobleem of zo iets, wat toch nog redelijk snel gevonden kon
worden. Maar ja, jammer dat je de tocht niet kon uitrijden. Volgende
keer lukt het vast wel weer.
Via allerlei sluipweggetjes door de polders, richting Termunten en
Delfzijl en naar de Eemshaven, voor de eerste koffie stop. Hier
hebben we even heerlijk gezeten wachtende op de koffie en een
stukje appelgebak. De theedrinkers onder ons waren gezegend met
een supersnel kopje heet water met zakje en koekie; voor de
koffiedrinkers was het een beetje koffiedik kijken. Dan maar eerst
even een lekker appelgebakje met een dotje slagroom. Heerlijk.
Nadat het gebakje achterover was geslagen nog steeds geen koffie
voor een aantal van ons. Hmmmm….. zouden ze ons vergeten zijn?
Welnee……..de koffie werd vers gezet. He, wat jammer nou voor
diegenen die de koffie snel hadden……
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* Voor al uw GRAAFWERKZAAMHEDEN
* Tevens voor SLOTEN GRAVEN met Tallud bak

7

-

Wedderveer

H. ENGELKES
Hoofdweg

Telefoon: 0597 - 561459

Goed, er werd weer opgezadeld en verder ging de tocht door allerlei
kleine dorpjes verder richting Lauwersoog. Aangekomen aldaar bleek
het een drukte van belang te zijn. Een hele hoop auto’s en uiteraard
motoren die waarschijnlijk dezelfde gedachte als wij hadden.
Namelijk een heerlijk dagje uit. Na een beetje overleg en heen en
weergedraai besloten wij een rondje in de haven te rijden naar de
overkant waar nog plek was voor ons.

Het weer liet het nog wel even toe om eerst even buiten te zitten,
maar het werd toch wat koud en vooral nat dat wij besloten om met
z’n allen naar binnen te gaan. En wie zat er binnen? Ook een paar
bekende gezichten die hun buikje alweer gevuld hadden met de
kostelijkheden van het restaurant. Wij hebben daar ook heerlijk
gegeten. De visschotels waren erg lekker. Goed idee. Zeker eens
overdoen.
Nadat het uitbuiken ging de rit terug. Wederom door allerlei kleine
dorpjes die ieder voor zich een lust om naar de kijken waren. Zo zie
je nog eens wat. Voor sommigen van ons was het letterlijk holder de
bolder door de polder, naar zeggen kwam zelf een duo passagier
een behoorlijk stukje van haar stoel.
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Voor al uw:

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

Er moest ook even getankt worden en dat gebeurde in Leens of zo
iets.. Iemand had nog een bonnetje gevonden, deze kon je na afloop
inleveren voor een presentje. Voor de rokers even een moment van
bezinning in Bedum.

Verder ging de tocht gezellig tussen de buien door. En zo kwamen
we tegen 18:00 uur weer in Blijham aan waar nog even over de
tocht werd nagepraat. Heel gezellig dus…..

Ziekte
Helaas is door het langzame herstel na een operatie van Jan
Wierenga Pitstop Nr. 3 komen te vervallen en is dit een bubbele
nummer geworden met alle toerritten.
Hiervoor onze excuses,
De redactie.
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DE SNIKKE

PARTY SERVICE
TEL.: 0597 - 612980
VOOR AL UW: Bruiloften, Recepties, Broodtafels, Koude en
Warme Buffetten, Barbecues, Diners, Oud Hollandse 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

Leden Toertocht
door René Hoezen
De 101010 tocht….
Hè hè, eindelijk weer een toertocht met een mooie opkomst.
Welgeteld 38 personen hadden de wekker gezet om deze zondag
mee te kunnen rijden met bijna de laatste toertocht van het jaar…

Eetcafé de Leeuw
Deze toertocht begon niet bij onze vaste startplaats, de Handy Bar
in Blijham maar bij 1 van onze sponsors, Eetcafé de Leeuw in Wedde.

Op heenweg naar de startplaats zijn we toch maar even via de Blijham
gereden om te kijken of daar misschien toch iemand stond met
zijn/haar ziel onder de arm omdat “de rest” er nog niet is.
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In Blijham toch nog iemand opgepikt en samen doorgereden naar
Wedde waar al een behoorlijke groep stond. Mooi gezicht zoveel
deelnemers, dan heb je als uitzetter van de tocht ook nog eens een
beetje eer van je werk.
Het weer dat voor deze dag voorspeld was echt super aangezien we
toch al een paar weken in de herfst zitten. Maar ’s morgens is het
nog een beetje fris dus snel een bakkie koffie en thee bij Diane van
het eetcafé.
Het is nog geen 10 uur en met 4 motoren zijn wij de eersten die aan
deze vast weer mooie toertocht beginnen. Soms heb je als
motorrijder nog andere verplichtingen op dezelfde dag maar de
meesten van ons schuiven wel een beetje zodat ze toch aan de
toertochten mee kunnen doen.
Want…. Motorrijden moet voor alles gaan toch!!!!

Enduro tocht…..????
Jaap had zich bij voorbaat al verontschuldigd voor de hier en daar
slechte wegen in Duitsland en inderdaad ze waren hier en daar
meer geschikt voor enduro en off the road motoren als voor de
snelle flitsers zoals wij hem rijden.

Een ongeluk zit in een klein (h)(br)oekje….
Maar in deze tijd van het jaar moet je op meer dingen letten als
alleen op de leuke omgeving. De zon schijnt wel zo leuk maar staat
ook zeer laag zodat je vaak verblindt wordt en vaak weinig ziet als je
van de felle zon naar een schaduwgebied rijd.
Als we bij Weerdinge de brug overdraaien en direct weer rechts, gaat
het even later mis. Na een bocht trek je altijd net weer lekker op en
nu is de voorrijder niet helemaal zeker waar de volgende afslag is
dus hij remt een beetje bij. De 2e rijder ziet dit te laat en knalt, na het
trekken van een meterslang remspoor toch nog achter op de
voorrijder.
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ECHT ALLES
VOOR DE
MOTORRIJDER

HET BESTE ONDER ÉÉN DAK!
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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

Schade
Schade: Goldwing op zijn kant en koffer en achterlicht van een Pan
afgereden. Goldwing Jan heeft een beetje pijnlijke, wellicht
gekneusde heup en natuurlijk een beschadigd ego. Zo zie je maar
weer dat zo’n Goldwing toch een stevige motor is met voldoende
valbeugels rondom die veel schade kunnen beperken. Maar gelukkig
is dit het enige schade dus na het vastplakken van de kentekenplaat
achter op de Pan gaat de reis weer verder naar de koffie stop.
Bij de koffie stop kunnen we onder het genot van een warme drentse
wafel de rest van de motoren aan zien komen omdat we toch wel
even stil hebben gestaan bij het ongeluk.

Garmin…
Maar liefst 3 van de motoren in onze groep hebben een zumo 660
van garmin en nog krijg je 3 verschillende route’s. Dit probleem heb
je altijd al gehad en zul je ook altijd houden aangezien iedereen
anders omgaat met de navigatie. Maar een beetje samen
spoorzoeken is ook wel eens spannend!
Na de koffie stop draaien we Duitsland in en normaal komt de
snelheid er dan een beetje in, want hier mag je buiten de bebouwde
kom 100 km per uur, ook als iedereen met een beetje verstand
weet dat dit niet goed is voor lijf en leden want, wat zijn de wegen
hier weer slecht! Je weet wel, diepe dalen en hoge bulten. Maar de
snelheid gaat er toch niet in want onze voorrijder heeft zijn
“cruisecontrol” Geertje achterop zitten. Dus tokkelen we rustig verder
met een lekker temperatuurtje en gaan we richting Dörpen waar
Sipke natuurlijk een Schweinshaxe op zijn bord wil zien.

Tunxdor f…je w
ee
wee
eett
wel met een x.
De reis gaat verder en via het
dorpje Tunxdorf gaan we
richting de Meyer werf in
Papenburg. Hier komen we
aanrijden op een voor ons
onbekende manier en Jaap
is er dus toch weer in
geslaagd om ons op
onbekende plekjes te
trakteren.

43

* NIEUWBOUW
* VERBOUW
* ONDERHOUDSWERKEN
Schoollaan 26, 9697 SR Blijham, Tel. 0597-561679

Kado & Woondecoraties

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

Tegen 15:00 uur zijn we weer in de buurt van Blijham en er wordt
besloten om niet naar de Handy Bar te rijden omdat sommigen nog
andere plannen hebben. Wij hebben geen andere plannen maar
hebben eigenlijk nog niet genoeg kilometers gereden vandaag. Dus
sturen we de immer grommende VFR nog even richting blauwe stad
om zo lang mogelijk van de lekkere dag op de motor te kunnen
genieten.

De laatste staat op stapel…
Hopelijk is het weer voor de laatste toertocht van het jaar ook zo
goed en ik wil met jullie afspreken dat we vanaf nu bij elke toertocht
zo’n mooie opkomst hebben!!!!
We hopen dat we jullie bij de snerttocht nog zien en anders zeker bij
de jaarvergadering. Voor nu eerst; lekker slapen en morgen gezond
weer op…oh nee, dat moet Sonja Barend zeggen. Zeg ik gewoon;
moi en Groetsels uut Pekel.

Hotelweekend
In 2011 gaan we weer met zijn allen een gezellig weekendje weg.
Het is de bedoeling dat we op 1, 2 en 3 juli naar hotel Niedersachsen
aan de Wiesenstrasse 12 nabij Goslar-Hahnenklee gaan, zie:
www.hotelniedersachsen.com. Dus hierbij nodig ik de liefhebbers
uit om mee te gaan. Het hotel heeft een ruim aantal kamers maar
vol is toch vol dus geef je zo snel mogelijk op. Het exacte bedrag
voor dit weekend zal ongeveer net als vorige keer zo rond de €
100,00 per persoon liggen. Dit is half pension dus met 2 x ontbijt
buffet en 1 x 3 gangen diner in buffetvorm, en 1 x BBQ in buffetvorm.
De heenreis is 330 km dus een stukje korter als vorig jaar en het is
de bedoeling dat we op zaterdag een mooie tocht door de Harz gaan
rijden van ongeveer 250 km. Bij aankomst in het hotel mag er gebruik
gemaakt worden van het verwarmd zwembad dus liefhebbers neem
de zwembroek en bikini maar mee. Dus denk er de komende
feestdagen maar even over na en mail mij.
Opgave bij Jaap Duit voor 31 januari het liefst via email {zodat alle
info dan simpel via de mail verstuurd kan worden} jaapduit@home.nl
of anders via de telefoon 0597-615607 of mobiel 06-42489683.
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E.H.B.O. opleidingen de Boer
NRR (Nederlandse reanimatie raad).
Gecertificeerd instructeur reanimatie en AED (automatische externe defibrillator).
Voor uw diploma Eerste Hulp, reanimatie en AED.
Voor uw cursus Levens Reddende Handelingen.
Voor uw BHV-opleidingen.

www
.ehbo-opl
eidin
g-d
eboer
.nl
www.ehbo-opl
.ehbo-opleidin
eiding-d
g-deboer
eboer.nl
Tevens gediplomeerd sportmasseur: voor o.a.
Ontspanningsmassage, Blessurepreventie & Voetreflexzonetherapie.
Info:
A. Reijndersstraat B 205
9663 PM Nieuwe Pekela
Telnr.: 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

Snerttocht
door Marga Duit
Als ik om kwart over acht wakker
word van de wekker, kijk
ik gauw naar buiten.
Het is droog, zoals ze van het weerbericht hadden beloofd. Beneden
gekomen staan de katten al voor de deur om naar buiten te gaan.
En als ik de deur open doe, brrr dan komt mij daar een koude lucht
tegemoet. Wat willen we ook in de maand november, maar Jaap en
ik hadden al gezegd, we gaan rijden. De hele week hebben we ons
er al op verheugd en met een bakkie koffie zitten we te gissen hoe
veel motorrijders er zullen verschijnen bij de Hendy Bar. We gaan
ons wel goed inpakken, want Jaap had op de thermometer gezien
dat het vijf graden is.
Om twintig minuten voor tien gaan we naar Blijham, waar we ons
vanaf tien uur kunt inschrijven. Als we er zijn staat Alex al te wachten
en we gissen samen nog even hoeveel we denken dat er komen.
Alex rekent op 30 personen en ik hou het maar bij 10. Maar al wat
er open is of gaat, geen Hendy Bar dus. We dubben om te gaan
bellen, maar besluiten het niet te doen, want stel dat we wel met
weinig mensen zijn. Maar wat schets onze verbazing dat Alex dus
op de helft zat, want we waren al gauw met 15 motoren, waarvan er
5 met duopassagiers. Gelukkig hadden de meeste motorrijders hun
papier al in gevuld, en degene die dat nog niet hadden gedaan
gebruikten even een rug van iemand of de buddyzit.
Om twintig minuten over tien wilden we gaan rijden, maar ja, we
hadden nu dus ook geen kopje koffie gehad. Ach we gaan toch
Drenthe op en daar zijn restaurants genoeg, gaan we toch even
onderweg koffie drinken. Langs mooie weggetjes belanden we in
Exloo en ja hoor daar hadden we al een restaurant, Het Wapen van
Exloo, eerst maar even vragen of ze ons konden gebruiken, we zijn
tenslotte wel direct met 20 personen. Dat was geen probleem, we
waren van harte welkom en ze ging gelijk koffie zetten.
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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

Thomas en ik zijn eerst even een nicotinestaafje gaan roken. En
toen wij binnen kwamen was de beheerder de bestelling al aan het
opnemen en wie trek had kon er ook nog appeltaart bij bestellen.
Wat dus de meeste ook wel deden, want koffie met appeltaart met
slagroom dat is hmmmmmm.

De toertocht ging weer verder langs mooie landweggetjes en stukjes
door het bos. De wegen vielen reuze mee, wat de bladderen en
modder betreft, op een paar plekjes na, maar daar kon je
gemakkelijk omheen. Tegen plus minus half één reden we Sellingen
binnen waar we bij Truus van de Heksenketel snert met roggebrood
met spek gingen eten en één cosumptie (dit alles kregen we van de
club, onze dank daar voor).
Nou de snert was heerlijk en we konden als we wilden wel drie
koppen snert krijgen. En ook kwam Truus nog met roggebrood met
spek weer rond.
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DE GRAANKORREL
voor dier en tuin

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

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

Nadat we lekker zat waren moesten we nog een klein stukje rijden en ging iedereen
op huis aan. Ik kijk terug op een goede opkomst en een hele mooie snerttocht.
Ik wil de toertochtcommissie bedanken voor het uitzetten van deze tocht.

51

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

Verjaardagskalender
Juli:
Trijnko Begeman, Marjan Blauw, Jurren Boltjes, Tom de Vries, Chris
Hesseling, Jasper v Heteren, Jonnie v Hoorn, Bert Lammers, Erik
Modderman, Erna Mulder, Dethmer Nuus, Harold Speelman.

Augustus:
Ben Brader, Pieter Dijkstra, Jaap Duit, Bini Engelkes, Jan Pieter Everts,
Nico Hensens, Trudy Jansingh, Hilda Koning, Ria Layik, Jacob Mulder,
Bé Nieboer, Trijnie Rosendahl, Harry Rouppé, Koos Spa, Willy Swarts,
Nienke Tietema, Meijko v Velzen, Theo Visser, Reint Vrieze.

September:
Roelf bruins, Henk Folkringa, Bé Glazenborg, Henk Goren, Harold
Hemmens, Klaas Heres, Roelf Hummel, Jan de Jager, Bé Koerts,
Yvonne Koster, Berend Kupers, Jan Luth, Rob Mulder, Bart Perton,
Rian de Waard, Edwin Wiebrands, Ronnie v/d Zijl.

Oktober:
Evert Aukes, Cootje Bos, Theo Drenth, Marga Duit, Freka de Jager,
Reinder Lohof, Arnold Rosendahl, Geertje Kloosterboer, Harry
Schuurman, Harma Smit, Harriët ter Veer.

November:
John Kielman, Harm Kruize, Egbert Kruize, Thea Loois, Engelke
Perton, Theo Prenger, Tinus Scholtens, Jacob Schudde, Hilvert Smits.

December:
Albert de Boer, René Heemstra, Klaas v Klinken, Arjan Koster, Albert
Kupers, Ragmon Leeuwerik, Jan Meijer, Nico Nieuborg, Jan Wierenga,
Klaas de Wind, Flip v/d Zijl.
Gefeliciteerd” met
Alle bovenstaande Leden alsnog “Van
Van Harte Gefeliciteerd
jullie verjaardagen!
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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

Te Koop
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!
Bouwjaar
: 1996
Km stand
: 8429
Motorinhoud : 600 cc
Vraagprijs
: € 3500
Voor meer informatie:
Christien Spa,
Telefoon: 0597-561212

Wist u dat
- de toertochten alweer ten einde zijn
- voor sommige leden de winterstop zijn entree heeft gemaakt
- de ledenvergadering is geweest
- de opkomst vrij redelijk was
- de toeragenda voor 2011 voorlopig klaar is
- het bestuur met de kerstkaarten voor de leden bezig is
- het bestuur weer op pad is voor adverteerders 2011
- het Nieuwjaarsbijenkomst op 15 januari 2011 is
- deze bij Chinees “Kan Le” in Winschoten is
- ieder lid hierover nog bericht ontvangt
- de leden zich hiervoor moeten opgeven!!!
- er nog meer winteractiviteiten zijn
- het bestuur, toercommissie en redactie alle leden “Prettige feestdagen” toewensen
- wij allen hopen op een motorrijk 2011
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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 :

.
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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

