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

Het is al weer even geleden dat ik mijn pen ter hand nam om iets te
schrijven voor de Pitstop. Niet bekend was wanneer deze editie zou
uitkomen. Dat heeft te maken met rugklachten en een operatie van Jan.
Ik wens hem bij deze beterschap.
Ik zal het de komende tijd even zonder motor moeten doen. Op 23 mei was
ik van Zwolle onderweg naar huis. Een drukte van jawels op de snelweg.
Ter hoogte van Hoogeveen keek ik in mijn spiegels naar het overige verkeer.
Op het moment dat ik weer vooruit keek zag ik dat de rij auto’s voor mij stil
stonden. Trekken aan de voorrem mocht niet meer baten en met een
snelheid van plm 70 km zag ik een Fiat Bravo voor mij opdoemen. Een
botsing was onvermijdelijk. Ik maakte een vogelvucht en belandde op mijn
buik op het asfalt. Ik kon gelukkig alles bewegen en even later stond ik
naast mijn motor op de vluchtstrook. Een druppel bloed liep langs mijn
neus en mijn knie deed pijn, verder alleen maar schade aan helm, jas en
broek. Gelukkig was ik in het leer. De Blade is stuk, maar gelukkig ben ik
goed verzekerd. Zo zie je maar, één moment van onoplettendheid en de
gevolgen zijn enorm. Een wijze les is hieruit teleren. Zorg voor goede
kleding, die goed past en een deugdelijke helm en een goede verzekering.

Voorwoord

Beste motorvrienden,

Er zijn inmiddels al een paar tochten geweest en ik heb me laten vertellen
dat ze goed in elkaar zaten, waarbij de monstertocht wel een latertje werd.
Wel jammer dat de workshop bij Klijnstra Motoren niet doorging.
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Inhoud

Ik wens jullie veel leesplezier.
Henk Loois
Voorzitter

Adressen enzo...
Voor
zitt
er
oorzitt
zitter

(e-mail: voorzitter@mcmios93.nl)

Henk Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597 - 561983

Secretaris & Ledenadministratie

(e-mail: secretaris@mcmios93.nl)

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

Penningmeester

(e-mail: penningmeester@mcmios93.nl)

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

Algemeen bestuur
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

(e-mail: toercommissie@mcmios93.nl)

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

Redactie
Marga Duit
Adriaan Havermans
René Hoesen
Thea Loois
Jan Wierenga

(e-mail: info@mcmios93.nl)

(e-mail: redactie@mcmios93.nl)

Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597 - 615607
Waterkant 27, 9665 MJ Oude Pekela, 0597 - 614226
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 3 moe
oor 30 sep
1 1.
moett binnen zijn vvoor
septt ember 20
201
Kopij vvoor
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

18 juni

Geen officiële club-evenement. Start in Leeuwarden. Opgave bij Henk Loois
Avondtocht met BBQ Start bij Klijnstra Motoren
120 km
17:30 uur

1 t/m 3 juli

BBQ
Hotelweekend in Hotel Nierdersachsen

330 km

22:00 uur
9:00 uur

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.

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 Assen. Motoport Assen geeft geen korting op
Dainese kleding.

MC Mios ’93 Clubartikelen
Er zijn emblemen te koop voor op de motorkleding. De prijs is Euro
2,50. Verkrijgbaar bij Bé Nieboer en tijdens alle clubactiviteiten. Er
zijn ook Petjes met het MC Mios ‘93 logo voor maar Euro 2,50 te
koop. 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, clubweekend, 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

Theorieavond
door Marga Duit
Op donder
as he
eer zo
daga
donderdaga
was
hett w
weer
zovv er
er..
dagavv ond 3 maar t w
We hadden een theorieavond van onze
motorclub bij rijschool Schurringa.
Met 17 personen werden we van harte welkom geheten door Jurjen
Schurringa, die ons de theorieexamen ging afnemen. Eerst kregen
we een bakkie koffie met een plak cake erbij. En toen hij ons eerst
even op onze kennis van de verkeersborden had getest, ging het
examen beginnen.
Na 25 vragen hadden we even een pauze voor nog een bakkie
koffie en die even een nicotinestaafje wilden gebruiken konden dat
buiten doen. Toen iedereen weer present was ging het verder met
de andere 25 vragen.
Nou dat het nog niet zo mee viel, is wel duidelijk, want van de 17
personen zijn er maar twee geslaagd. En die twee voelden zich
natuurlijk heel trots, en ook terecht.
Jan Meijer en Jaap Duit waren de gelukkigen. Als bedankje kreeg
Jurjen nog een presentje van Christien en gingen we weer huiswaars.
Maar dat het geen overbodige luxe is om even weer een therieavond
te bezoeken blijkt wel duidelijk. Want we hebben onze hersenen
weer eens goed op gefrist.
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tot gauw!

Vrijheidsweg 19 - 9641 KP Veendam - Tel: 0598 - 614506 - www.muldersmotoren.nl

Open toertocht
door René Hoesen
Of de 1 paard, 2 fazanten, een poes
en een rodeo rit.
Goedemorgen zeg…
Ha, de eerste toertocht van het jaar is een feit. Normaal zijn we iets
later in de maand om een eerste toertocht van het jaar uit te schrijven
dus het is altijd even afwachten wat het weer doet.
De hele week voorafgaand aan deze toertocht is het lekker weer en
ook op deze zondag is het heerlijk weer. Nog wel een beetje frips ’s
morgens dus we besluiten om toch voor de zekerheid nog maar de
winterkleding aan te trekken. Beter een beetje te warm als vééééél
te koud.

Een mooie opkomst…
De voorspelling van goed weer voor vandaag heeft voor een mooie
opkomst gezorgd; in totaal 59 personen waarvan ongeveer de helft
bestond uit niet-leden van de club. Jammer genoeg kunnen Jaap en
Marga Duit niet mee door pech met hun motor. Volgende keer beter
zullen we maar hopen.
Nu kan die mooie opkomst inderdaad komen door het mooie weer
maar misschien ook wel door mijn oproep op Radio Westerwolde
de week voorafgaande aan de toertocht. En nu niet zeggen dat jullie
het niet gehoord hebben tijdens de live uitzending want volgens mij
luistert een groot gedeelte van jullie naar deze lokale omroep.

Dieren met lente kriebels….
Aangezien ik deze toertocht gecontroleerd heb dus al ongeveer wist
waar we langs moesten mocht ik ons groepje aanvoeren de paden
op, de lanen uit en richting de verre horizon…!!!
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“Eetcafe Wedderbergen”
Voor gezelligheid en rust
in een bosrijke omgeving.
Graag tot ziens
Openingstijden:
Van 1 april tot 1 oktober
Vanaf 11:00 uur ‘s morgens
Tel: 06 - 1
4 4
1 79 60
14
41

Berend & Jannie
Zaalruimte tot 120 personen

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

De adverteerders denken aan ons...
Denkt u aan onze adverteerders!
Maar er waren meer die last hadden van de lente kriebels; dat
resulteerde in een spannende ontwijk manoeuvre met een loslopend
paard, 2x een plezante fazant die onze motor iets te dichtbij wilde
bekijken en een poes die het heen en weer van ons kreeg want ze
wist niet of ze naar links of rechts de weg over wilde.

Rodeo rit…
De route voerde een stukje door het mooie Westerwolde om dan
net voor de grens in Zwartemeer een bakkie leut te nuttigen. Hier is
de koffie nog normaal geprijsd; een lekkere sterke bak koffie kost
€1,50 en als daar ook nog een lekker plakje rozijnenbrood bij mag
krijg je die erbij voor 1 euro extra.
Enne ’t is maar goed dat we een beetje gegeten hebben want volgens
de route komt er nu een zeer slecht stukje weg. We rijden hier
midden door het veen dus de weg waar we over rijden heeft meer
bulten als de gemiddelde tiener met jeugdpuistjes. En bij die bulten
horen natuurlijk ook dalen. Normaal is het vaker beter om een beetje
harder te rijden over een slechte weg omdat je dan over de dalen
heen vliegt. Zelfs stapvoets rijden resulteert soms in kunst en
vliegwerk met 2 wielen vrij van de grond dus ik denk dat ik verder de
snelheid maar een beetje netjes houd.
Tijdens het controleren van de route met de auto werden we al
compleet geklutst in de auto en gelukkig was de weg nu in elk geval
droog anders was het hier en daar een spannend stukje geweest.
Via Papenburg waar we nog even tanken gaan we over een mooie
achterlangs weg richting de lunchstop. Hier treffen we een heerlijk
lunchbuffet aan en de “schweinebraten”, schnitzel, aardappelkroketten en aanverwante artikelen waren niet te versmaden. En
dit alles voor €12,- per persoon en dan ook nog een lekker toetje
toe.
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Kuiper B.V.

Bouwonderneming

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

Het laatste stukje….
Tijdens het controleren met de auto waren we er soms wel een
beetje zat van, maar zoals het met een hobby gaat; het is altijd te
snel weer voorbij. Dus nog even de laatste spinnenwebben uit de
uitlaten blazen en we zijn weer bij de Hendy Bar voor onze leuke
attentie.
Zo, dit was weer de eerste rit van het jaar en we hebben hem met
veel plezier volbracht. Op naar de volgende toertochten.
Vanuit het Hilton Hotel naast het vliegveld en de metro van Oude
Pekela groetsels en tot een volgende keer.
Oh ja, foto’s staan op http://mcmios93.mijnalbum.nl
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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

Monstertocht
door Jaap Duit
Om een monstertocht uit te zetten, daarin gaat
ontzettend veel tijd zitten. Als er dan tijdens
het narijden ook nog diverse wegen zijn
afgesloten wordt je er niet blij van en
moet de route worden aangepast.
Tijdens de tocht zelf op 15 mei blijkt dan ook nog dat er weer borden
zijn afgeplakt en dat brengt dan behoorlijk wat verwarring. Ook valt
het nog steeds niet mee om de route op papier 1 op 1 te laten lopen
met Garmin. En ook de Garmins onderling tonen verschillen zodat
de verwarring nog groter is. Maar dat sluit niet uit dat de
toercommissie weer een mooie tocht heeft uitgezet voor al onze
leden.
De start was bij de nieuwe vestiging van Motoport in Assen. Hier
werden we ontvangen met koffie en cake, en er was gelegenheid
om nog even door de showroom te slenteren voordat er aan de 365
km lange tocht werd begonnen.

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
* Voor alle hypotheken
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

Via Hijken, Steenwijk, Giethoorn en Zwartsluis werd er na een dikke
uur koffie met appeltaart genuttigd om daarna de tocht voor te
zetten richting Harderwijk alwaar het goed vertoeven is. Nee, tijd
voor de Flippers was er niet.

De terugreis ging over mooie wegen en natuurlijk de IJseldijk {René
zijn favoriet}. Ook werd er nog even gevaren op de IJsel om naar de
overkant te gaan. Het weer viel reuze mee, onderweg een paar niet
noemens-waardige druppels. Maar aan het eind van de dag ging het
voor sommige van ons toch nog even mis. Het laatste stuk nog even
een behoorlijke bui op de kop gehad. Jan de Jager en ik zij de gek
hebben geluk gehad, wij waren wat later als de rest. Dit kwam omdat
de groep voor Hardenberg uit elkaar viel. Jan en ik hebben nog even
gezocht of we de groepen weer bij elkaar konden krijgen maar dat
ging niet door en toen waren we iedereen kwijt. Wij zijn toen ook
maar huiswaarts gereden en zagen een grote zwarte regenbui voor
ons aan gaan inclusief een gigantische regenboog. Het was net of
de bui voor ons op de vlucht was en dat is ons geluk geweest zodat
wij droog thuis zijn gekomen. Ik ben nog even met Jan meegereden
om te kijken of zijn Freka ook al thuis was en inderdaad zij was
veilig en nat thuisgekomen. Mijn wens is wel, omdat de toercommissie er zo veel werk voor moet doen, dat er de volgende keer
toch meer leden meerijden. Het is zo gezellig om dat samen te doen
en je bent er even uit op de brommer. De volgende rit op 18 juni is de
BBQ tocht en het zal mij benieuwen hoeveel er mee gaan.
Bedankt en tot ziens.
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CHINEES INDISCH RESTAURANT

Ying Ping
Blijhamsterstraat 60
9671 AX Winschoten
Tel.: 0597 - 425 100
Fax.: 0597 - 413 384

Iedere zaterdag en zondag uitgebreid lopend buffet.
Zie: www.yingping.nl

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

Schrijver gezocht! (m/v)
Hallo, wij zijn opzoek naar een nieuw lid voor de Redactie
van de Pitstop. Vind jij het leuk om af en toe een leuk
stukje te schrijven over een toertocht of één van de andere
activiteiten van de motorclub, dan ben jij de aangewezen
persoon om bij de redactie van de Pitstop te komen.
Ook mensen die niet direct in de redactie willen maar af
en toe graag een stukje willen schrijven mogen zich
natuurlijk ook altijd melden.
Ook nieuwe ideeën voor de Pitstop en de website zijn
van harte welkom naar redactie@mcmios93.nl.
We zijn al druk bezig met een nieuwe website, kijk maar
eens op http://www.mcmios93.nl/test.
Daar zijn we een nieuwe site aan het uitproberen.
(met de gratis Fusion Essentials van NetObjects)

Namens de Redactie

Nieuwe leden
Johan en Vincent Suk uit Winschoten
Van harte welkom bij ons clubje.
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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

Avondtocht
door Marjolein en Jasper van Heteren
Hallo mede-motorrijders,
Op 18 juni j.l. is er een avondtocht gereden, georganiseerd door MC
Mios ‘93. Aansluitend was er de jaarlijkse barbecue in Oude Pekela.
Jasper en ik zijn sinds vorig jaar aangesloten bij deze leuke club en
we gingen dan ook vol enthousiasme mee.
Het was wel even spannend, want het weer werkte nou niet bepaald
mee deze dag. Er was veel wind en regen voorspeld, wat nou niet
erg gunstig is wanneer je een leuke motortocht wilt gaan maken,
maar tegen het eind van de middag zag het weer er redelijk uit. Dus
pak aan, motor starten en gaan! Helaas waren er toch een aantal
rijders door de slechte weers verwachting niet gekomen, zodat we
met 11 motoren en 2 bijrijders zijn vertrokken.
En een mooi weer dat we hadden! De route slingerde door het
Groningse landschap van de start bij Klijnsma Motoren in
Winschoten naar Termunterzijl richting Slochteren en eindigde in
Oude Pekela.
Nog ff een stop aan het Schildmeer gehad, lekker aan het water.
Wel eerst dapper op het terras, maar de druppen waren daar toch
even te dik. Dat was ook de enige nattigheid onderweg.
Na zo’n 100 km eerst naar huis, omkleden en gauw weer terug naar
Oude Pekela voor de barbecue.
Een erg leuke afsluiting van een geslaagde avondtocht!
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Wiertsema HOUT
maatwerk in kozijnen - tevens levering van tuinhout
Hoofdstraat 63-65, 9686 VG Beer
Beerta
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4 M. 06 - 305 306 68 FF.. 059
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0 73
0597
10
64
0597
10

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

De BBQ
door Marga Duit
Dank je wel Marjolein dat je een verslag van de
avondtoertocht wilde maken, waar wij
helaas niet bij konden zijn.
Maar we konden wel naar de BBQ avond en daar ga ik nu een
verslag van maken.
Nee, helaas konden wij niet met de tocht mee rijden, want Jaap was
laat thuis van het werk, en had het lampie dan ook goed uit. Ja en
dan is het toch maar verstandig om niet meer op de motor te gaan
rijden. Jan, Freka en ik zaten al wel in de startblokken bij ons thuis.
Er werd nog wel overwogen dat wij met z’n drietjes zouden gaan
rijden, ik kon wel bij één van hunnie achter op. Maar we zaten met
een probleem, we hadden geen route lezer en geen navigatie, en
doordat het al na zessen was, hielp het dus ook niet nog naar
Winschoten te rijden, waar de tocht starte. Dan maar aan de koffie
en later naar de BBQ avond.
Jan en Freka hebben de motor thuis maar omgeruild voor de fiets
en om kwart voor tien zijn we richting het dorpshuis de Snikke
gegaan. Het dorpshuis? Ja, want helaas konden we niet in onze
thuishonk De Hendy Bar terecht i.v.m. de feestweek van Blijham.
Eerst elkaar even begroeten en bij praten, want veel mensen hadden
we al een tijd niet gezien. Toen Oscar en Anita alles hadden klaar
gezet en de BBQ warm was en onze voorzitter de avond had geopend
konden we aanvallen.
Het zag er verzorgd en heerlijk uit, wat de foto’s wel bewijzen en het
smaakte ook allemaal heerlijk.
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Jaap had saté, maar miste daar iets bij, de satésaus natuurlijk. Geen probleem,
want even later kwam Oscar die brengen.
Er werd goed gegeten en gedronken, wat dan ook wel behoorlijk op onze
lachspieren werkte. En als er dan ook nog iemand helemaal uit zijn dak gaat,
nou ja, dan weet je het wel.
Ik kan nog zoveel vertellen van die avond, maar het is veel mooier en beter als
je er zelf bij bent.
Ik kijk terug op een mooi, lekker en gezellige avond en heb ontzettend genoten.
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* Voor al uw GRAAFWERKZAAMHEDEN
* Tevens voor SLOTEN GRAVEN met Tallud bak

7

-

Wedderveer

H. ENGELKES
Hoofdweg

Telefoon: 0597 - 561459

Motorclinic
Beste MC Mios ´93 leden,

De motorrijscholen uit de regio Winschoten willen een motorclinic houden voor
motorrijders. In dit geval willen zij een dag organiseren in april volgend jaar, dus het
begin van het motor seizoen.
Op deze dag worden alle 14 bijzondere verrichtingen uitgezet en worden zij beoefend
met instructeur. De deelnemers zijn hier 2 uur mee zoet en de kosten zullen rond de
20 euro zijn mits de eigen motor wordt gebruikt. Als dit niet mogelijk is, dan kan er
altijd wel een motor van de rijscholen worden gehuurd voor een kleine vergoeding.
Ook deze keer is Klijnstra Motoren er bij met wat kleding en een Parcours. Motorshop
Veendam heeft ook toegezegd om van de partij te zijn, en ook Veilig Verkeer Nederland
is er bij.
Controleer ook even bij je eigen motorverzekering of en hoe je verzekerd bent.
Misschien dat je zelfs korting kunt krijgen op je premie nadat je zo’n clinic met
succes hebt gevolgd.
Mochten jullie belangstelling hebben om hier aan mee te doen dan horen wij dit
graag, deze dag gaat namelijk alleen door bij voldoende belangstelling. Opgave kan
174 .
o@mcmios93.nl of 06-4
1 3 45
451
via inf
info@mcmios93.nl
06-41

Met vriendelijke groet,
Bé Nieboer
MC Mios´93
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Voor al uw:

♦ NIEUWBOUW - VERBOUW
♦ ONDERHOUD - RENOVATIE
♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN

Morigerweg 22 - 9697 SN Blijham
Telefoon 0597 - 561433

Clubweekend
door René Hoesen & Marga Duit
He
e hebben he
w eek
end
eer zo
Hett is alw
er,, w
we
hett club
clubw
eekend
alweer
zovv er
van onze motorclub weer voor de deur staan.
Deel 1 door Marga:
De reis gaat dit keer naar Hahnenklee in het Harzgebergte. 34
Personen hadden zich op gegeven, waar onder 24 motoren. Terwijl
ik bezig ben de spullen bij elkaar te zoeken, kom ik er al heel gauw
achter, dat ik dit dus niet in onze twee zijkoffers van de motor hou.
Hoe dat kan? Ja, we gaan op onze Suzuki, daar onze Pan ons in de
steek heeft gelaten, en aangezien er op de Suzuki geen topkoffer
zit, besluit ik maar, dat wij op donderdagavond dit keer ook een tas
bij Sipke en Geertje gaan brengen. Daar aan gekomen, had ook
Geert Veenstra de bagage net gebracht, al leek het mij wel veel. Ja
wij hadden ook twee tassen bij ons, maar wij ook een tas van Jan en
Freka. En Geert had het voor Wim en Theo mee genomen haha. Ja,
zo help je elkaar even toch? We hebben er veel zin in om het weekend
weg te gaan, wat Geertje en Geert ons ook beamen.
Dan is het eindelijk vrijdagmorgen kwart over zeven als de
wekker gaat. Buiten is het lekker
weer, zelfs het zonnetje schijnt,
al is het wel wat flauw, maar toch.
Om half negen komen Jan en
Freka er aan en samen gaan we
naar Pekelahof, waar we om
negen uur zullen vertrekken met
elkaar.
Daar aan gekomen zijn er al aardig wat mensen verzamelt. Iedereen
had zin in dit weekend en dat was ook wel te merken, want ze
waren allemaal in de mood.
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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

En wat een mooie auto hadden Sipke Geertje bij zich, ook nog een
automaat, wat voor Sipke heel goed uit kwam, aan gezien dat hij die
gebeuren, op weg naar het Harzgebergte.
Eerst maar een heel stuk snelweg, want je wilt ook een beetje
opschieten. Nou vind ik persoonlijk daar niets aan, want er is niet
veel te zien en meestal bekijk ik dan de binnenkant van mijn oogjes
even. Maar dat heb ik nu maar niet gedaan, hoewel de Suzuki heerlijk
rijd en zit, is de buddyzit smaller en ik had geen koffer achter mij als
vangnet. Dus Marga bleef maar goed wakker.
Tijd voor een nicotinestop en de benen
even strekken. Ja ik moest wel even in
die mooie auto zitten hoor, jee wat een
car zeg.
Maar kom op, we moeten weer verder,
want we hebben straks ook wel zin in
koffie, en dit was even een korte stop.
Op de A30 gaan we bij een wegrestaurant koffie drinken met een
broodje erbij. Nou dat gaat er dus echt
wel lekker in hoor.
Nu nog even een stukje over de snelweg en dan gaat het via een
alternatieve route. En langzamerhand komen we het Harzgebergte
binnen rijden, wat is het hier ook schitterend. Maar net als we vlakbij
het hotel zijn, komt Roelf naast ons rijden met de mededeling dat
Trijnie stil staat en nog wel zonder benzine. Dus wij om gedraaid en
terwijl wij terug rijden komen de anderen ons te gemoet, ook Trijnie.
Had ze even stil moeten staan om hem op de reserve te zetten. Dus
wij weer om gedraaid en nu reden wij achter aan. Maar wat doen
Freka en Thomas nu? Hé we moeten hier links hoor, maar nee, ze
zien het niet, dan maar toeteren. Oei, dat ging met Thomas en die
auto maar net goed. Hup, dan er maar weer achter aan, ja Jaap
heeft het er soms maar druk mee hoor, al zijn schaapjes weer bij
elkaar te krijgen. Even een plekje zoeken waar we veilig kunnen
staan, maar al wat komt geen Thomas en Freka. Dan maar weer
een stukje terug rijden, he daar komen ze aan, maar wel als
tegenliggers haha. Jaap besluit nu om door te rijden en dan te tanken,
want ja de motor had ook dorst gekregen.

35

Al met al was het wel al kwart voor zes dat ook wij bij het hotel aan
kwamen, waar de rest zich al zorgen om ons maakte, waar wij wel
bleven, lief he? Daar horen wij dat Freka dus echt zonder benzine
staat, maar de motor is gelukkig al achter het hotel gestald. En
Sipke en Geertje gaan maar eerst eens even achter benzine aan.
Ook wij stallen de motor achter het hotel, waar de rest dat ook al
had gedaan.
He, wat leuk, de eigenaar had een hele
grote partytent aansluitend op het hotel
neer gezet en binnen twee terrraskachels die heerlijk warm waren. Wat
nu? Gaan we barbecueën? Dat zou toch
zaterdagavond gaan gebeuren, maar
wat geeft het ook, we hadden inmiddels
wel trek gekregen.
Een prachtige kamer en alles spik en span. Gauw omkleden en dan
lekker eten en drinken. Nou daar was dus echt niets mis mee, het
was allemaal heerlijk en genoeg. Inmiddels hadden Tinus en René
al grote schik, want die moesten bij elkaar op één kamer. Het laat
zich wel raden, waar we met elkaar zo’n lol om hadden. Iedereen
zocht nu toch wel zijn bedje op, want het is wel een lange reis geweest.
Zaterdagmorgen om half negen zijn we bijna allemaal aan het ontbijt,
er komen nog wat laat komers, maar dat geeft niet, om half tien
gaan we toeren. Het zonnetje schijnt niet, maar het is droog, dus
gaan we op weg. Schitterend door die bergen en vooral die bochten,
maar er moeten geen auto’s voor je zitten, want dat is balen.
Bij de eerste stop word Jaap gebeld door Geertje met de mededeling
dat wij drie schapen zijn verloren. Hoe kan dat nu? Ja die voor hun
reden hebben er niet op gelet bij de verkeerslichten, dat er nog
mensen achter hun aan hoorden te komen. Er word afgesproken
dat zij naar de koffiestop rijden om zich daar weer bij ons aan te
sluiten, wat ook gebeurde. Ook horen we dat Theo zijn motor kuren
heeft en hem al een paar heeft laten staan.
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ECHT ALLES
VOOR DE
MOTORRIJDER

HET BESTE ONDER ÉÉN DAK!
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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

He bah, het is gaan regenen, en dat is echt niet leuk. Jaap is eerst
binnen bij de koffiestop gaan vragen of we binnen konden komen,
want ja, we komen dus wel in één keer met 32 personen he? Nee
hoor, geen probleem, we waren welkom, maar die mevrouw was
wel alleen. Dat hebben Jaap en ik met haar op gelost door even
weer ons oude beroep op te pakken en in de bediening te gaan,
hoewel René er ook direct bij kwam om te helpen.
Inmiddels regent het nu echt behoorlijk, dus word er afgesproken
dat we de route in gaan korten en terug naar het hotel. Daar aan
gekomen zijn we allemaal net verzopen katten, nat, nat en nog
eens nat. Gelukkig kunnen we onze motorkleding in een heel groot
stookhok van het hotel neer hangen en leggen. Nu gauw onder de
douche en een kop hete thee om weer warm te worden. Wat nu?
Daar komt Debbie met Sanne aan gelopen en Sanne houd haar
rechter arm wel heel raar vast en haar pak is ook vies. Blijkt dat
Trijnie waar bij Sanne achter op zat is gevallen, net bij het hotel.
Altijd maar goed dat er mensen van de EHBO bij zijn, het is gelukkig
goed af gelopen, hoewel er een stuk van het koppelingshendel was
af gebroken, Daarom ging de motor van Trijnie op de aanhanger
mee terug. Sanne en haar vriend Arnald (die bij pa achter op zat)
gingen bij Sipke en Geertje in de auto en Trijnie ging bij haar man
Thomas achter op de motor.
Dus dat was goed op gelost, altijd maar goed dat er een aan
hangwagen mee gaat. Maar er missen er nog twee, maar wie? Al
gauw merken we dat Wim en Theo nog niet binnen zijn, of zijn ze
aan het douchen? Nee hoor hun motoren zijn er ook niet. Het zal
toch niet weer? Jawel dus, Theo zijn motor had hem weer geplaagd.
Die avond zaten we heerlijk in de eetzaal en konden we genieten
van een heerlijk warm buffet. Iedereen was het er over eens dat het
weer maar niets was, want het regende nog steeds. Maar niemand
liet zich er door ontmoedigen, want we hebben ontzettend veel lol
gehad en de lachspieren ook goed los gemaakt. Zondagmorgen
zitten we allemaal weer heerlijk aan het ontbijt, he zo’n weekend is
ook zo weer voorbij.
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DE GRAANKORREL
voor dier en tuin

Maandag
Dinsdag
woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 17.00

Nu nog groter - 1000 m 2
Mocht u buiten de openingstijden willen
komen dan graag na telefonisch overleg.
Fam. J.B. de Boer
7 - 6
12
41 9
0597
612
124
t el: 059
f ax: 059
7 - 675
746
0597
6757
H. Westerstraat 67
9665 AN Oude Pekela www.graankorrel.nl

Kado & Woondecoraties

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

Onze motorkleding en assecoires zijn allemaal weer droog, maar
worden weer nat, want het regent nog steeds. Om uiterlijk half tien
willen we gaan rijden voor de naar huis reis, dus worden de sleutels
van de kamers in geleverd en afscheid van het hotel echtpaar
genomen, en bedanken Henk en Wilma voor de goede zorgen.
Als we allemaal in de startblokken staan om te gaan rijden, moet er
eerst nog een klusje geklaard worden, want Reint zijn Gold Wing wil
niet starten. Na even te zijn aan geduwd kan ook Reint mee gaan
rijden, inmiddels is het kwart voor tien. Tijdens onze eerste stop
word er aan ons verteld dat Theo zijn motor weer was blijven staan
en dat Geert Jan waarschijnlijk wist wat er aan de hand was.
Vermoedelijk een vuiltje in de benzinedop, dus heeft Geert Jan die
maar even door geblazen. En ja hoor het ging een tijd goed met de
motor, maar hij deed het later toch weer. Dan maar de reserve sleutel
in de benzinedop, dan kon Theo hem af en toe even ontluchten.
He een kop koffie zou zo langzamerhand er ook wel in gaan. Waar
wij even waren gestopt hing een bord aan de muur met daarop een
hotel vlakbij. Jaap en Geert Jan gingen polshoogte nemen of wij
daar met de hele groep terecht konden voor de koffie. En ja hoor, we
waren ook hier welkom. Nadat we de motoren hadden gestald op
het trottoir, en Jaap en ik bezig waren nog wat uit de koffers te
halen, ging onze motor er ineens bij liggen. Waarschijnlijk omdat het
daar een beetje schuin afliep en misschien niet goed op de stander
heeft gestaan? Het liep goed af, op een kapote knipperlicht na.
Gelukkig is hij niet tegen de motor van Bé aan gevallen, want dan
was de ramp niet te over zien geweest, dan waren er waarschijnlijk
meer motoren gevallen.
Inmiddels was het eindelijk droog , wat erg werd gewardeerd, want
je kunt er niets aan veranderen, maar lekker is het niet. Ik had
inmiddels mijn handschoenen al aan Freka uit geleend, want ik had
reserve bij mij. Jan had al van Albert een droge binnenvoering onder
zijn jas gekregen en van Bé een dikke trui en handschoenen. Nou
dat ze ons daar konden gebruiken voor koffie hebben we geweten,
om kwart over twaalf waren we binnen en om tien minuten over één
hadden er een paar mensen koffie met gebak. De rest nog niet,
terwijl de bestelling al lang was op genomen. Een paar keer werd
aan de bediening gevraagd waarom het zolang duren moest, maar
er werd geen antwoord gegeven. Toen zijn we allemaal maar op
gestapt en hebben onze weg vervolgd.
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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

Geert Jan is toen maar even als voorrijder gaan funktioneren, om
ons weer naar de snelweg te leiden, want die was daar een beetje
bekend. Na nog een korte pauze en een tankstop gingen de meesten
nog even op de A31 wat eten. Sommigen gingen ook door, want het
was al wel wat aan de late kant. Tegen zes uur rolden wij onze inrit
op,pffffffffffffff
Hoe onze clubweekend is geweest? Nat en met heel veel
calamiteiten. Maar mooi en oh zo gezellig. En het belangrijkste, we
zijn allemaal weer veilig thuis gekomen. Bij thuis komst was er een
mailtje van Theo met de mededeling: Zijn goed thuis gekomen, maar
twee honderd meter voor mijn huis, loopt mijn achterrem vast.
Halverwege de week kregen Jaap en ik een mailtje van René van
der Lans met de mededeling hij nog niet weer aan het werk was. Hij
was erg ziek i.v.m. wondroos/belroos aan zijn been.
Zo mijn kant van dit verslag zit er op. Maar het gaat nog verder, want
René gaat nu door met zijn verslag.
Ja, eigenlijk moet ik nu verder maar als ik Marga’s verhaal zo lees is
het al behoorlijk compleet. Natuurlijk hebben wij als laatste groep
andere ervaringen als de eerste groepen maar eigenlijk niets
wereldschokkends.
De toertocht op zaterdag ging naar onze begrippen wel te langzaam;
dit kwam omdat we tot de koffie in 1 groep reden waarbij het moeilijk
werd om een auto voor ons in te halen. Dus na de koffie verder in 3
groepen en toen kon de snelheid een beetje worden opgeschroefd.
Het was vooral een feest van herkenning toen we bij de Kyffhauser
aankwamen; een heerlijk stuk mooi asfalt dat als een serpentine
de berg op en af was gedrapeerd. Wij hadden het geluk dat we direct
onder aan de berg een langzaam rijdende auto in konden halen om
eens lekker de meer als 30 bochten te verorberen. Alex had meer
pech en moest wachten tot hij de ruimte kreeg om in te halen en dat
deed hij dan ook direct maar met een powerwheelie.
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J.T. KOLTHOF DIAMANTBOREN
VERHUISD VAN HELLUM NAAR WINSCHOTEN

Blijhamsterweg 11
9673 GL Winschoten
Mobiel 06 - 22 39 31 71
www.kolthofdiamantboren.nl

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

De duitse motorrijders die hier reden gingen wel een beetje raar om
met de verkeersregels door soms links en rechts in te halen en
soms op de verkeerde weghelft te rijden als daar eigenlijk geen
ruimte voor was.
Aan het einde van dit motorfeest waren we toch weer een paar van
onze volgelingen kwijt en dus maar even wachten op elkaar. Best
wel leuk soms zo’n speurtocht met elkaar.
Nu hadden we ook even de tijd om de route van vandaag op de
zumo van Henk Schepers te zetten omdat hij niet de juiste route
thuis had gekregen volgens hem.
Je kunt wel merken dat je in voormalig Oost-Duitsland rijd want de
wegen waren niet allemaal even goed en je kon niet op elke hoek
iets eten zoals we dat in de rest van Duitsland wel gewend zijn.
Tijdens een vakantie 2 jaar geleden in deze omgeving hadden we al
vaker een zogenaamde veldkeuken gezien waar meestal snert of
goulash word verkocht. En altijd als wij er langs reden waren we nog
maar net op weg of we reden net een beetje te hard of of of of….
Dus we hoopten dat we tijdens dit hotelweekend wel de gelegenheid
kregen om hier te eten. Op zaterdag waren we op zoek naar benzine
en reden dus langs zo’n veldkeuken…..aha, even onthouden waar
die staat.
Tijdens het tanken begon het licht te regenen en nu werd het tijd
voor iets warms en dus reed ik voorop richting veldkeuken maar net
als we er 50 meter af zijn rijd hij net weg voor ons omdat hij ook niet
meer hoopte op een goede verkoop die dag.
Dus maar verder richting een hotel/restaurant waar een beetje
“moffige” soep krijgen en dat is niet genoeg om de VFR weer verder
te sturen naar het hotel. Dus tegenover staat een imbiss waar we
een curryworst eten.
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We rijden met een klein clubje het laatste uur richting hotel , maar
halverwege hebben we de rest al weer ingehaald omdat niet iedereen
even bedreven is in het regenrijden.
’s Avonds na het eten nog even in de fitness ruimten kijken en dan
koffers inpakken en slapen voor al weer de terugreis zondag morgen.
Het was een mooi rustig hotel waar je even lekker samen kon
ouwehoeren samen en leuke motorverhalen met elkaar te delen.
Al met al een gezellig weekend en de eerste geruchten gaan al over
het hotelweekend van volgend jaar ....... misschien wel de Belgische
Ardennen !!!!! ?????

Vanaf hier groet ik u en als jullie dit lezen zijn we denk ik allemaal al
weer terug zijn van de grote vakantie.
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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

Wist u dat
- de toertochten al weer voor de helft zijn gereden
- de éérst volgende tocht op 21 Augustus a.s is
- dit een open tocht is dus voor iedereeen
- de RUN in Winschoten op 10 September is
- dit een NK, EK en WK wedstijd is
- hier diverse motorrijders van de club aan mee helpen
- dit evenement de gehele dag duurt tot ‘s avonds
- daarna nog 3 toertochten zijn
- dan de winterstop al weer intreed
- wij hier nog niet aan willen denken
- wij nog het zomergevoel hebben
- de vakanties zijn begonnen
- wij met z’n allen hopen op zonnig weer.
- wij, het bestuur jullie alle prettige vakantie toewensen!
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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

Verjaardagskalender
Mei:
Ruud Kortekaas, André Conradi, Willem Glazenborg, Henk Brouwer,
Marjolein v Heteren, Robert v/d Meulen, Hanno Engelkes, Luppo Teuben,
André Komies, Gerrit Velthuizen-van Zanten, Sipke Roukema, Jack
Veltkamp, Gebiena Hoesen, Boje en Petra Lap, Wim Molanus, Harm
Ekamper.

Juni:
Wuppie Lohof, Trijnie Wierenga, Henk Loois, Fré Siemons, Greetje de
Waard, Esra Siemons, Frank Tietema, René Hoesen, JacobToutenhoofd,
Kornelis Lap, Jan Kolthof, Willem Hensema.

Juli:
Dethmer Nuus, Chris Hesseling, Trijnko Begeman, Marjan Blauw, Jasper
v Heteren, Bert Lammerts, Jurren Boltjes, Erna Mulder, Erik Modderman,
Harold Speelman.

Augustus:
Koos Spa, Reint Vrieze, Theo Visser, Hilda Koning, Bini Engelkes, Meijco
v Velzen, Ben Brader, Willie Swarts, Jan Jansingh, Jan Pieter Everts,
Nienke Tietema, Jacob Mulder, Bé Nieboer, Jaap Duit, Trijnie Rosendahl,
Pieter Dijkstra, Ria Kolthof.

September:
Berend Kupers, Bé Glazenborg, Jan Luth, Edwin Wiebrands,Bart Perton,
Henk Goren, Yvonne Koster, Harold Hemmens, Roelf Bruins, Jan de Jager,
Roelf Hummel, Bé Koerts, Klaas Heres, Rian de Waard, Ronnie v/d Zijl,
Rob Mulder.
Alle clubleden Nog Van Harte Gefeliciteerd met jullie verjaardag met een
vette smakkerd !!
Speciaal voor de 60 jarigen: Jurren Boltjes en Bini Engelkes een
extra smok !!
Extra Speciaal voor de 65 jarigen: Koos Spa en Ben Brader een extra
vette smok !!
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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 of een clubweekend.
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, wordt de contributie na rato
vastgesterld. 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. Dit kan per brief of per e-mail aan Christien Spa.
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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Zaterdag ± Bandendag

Alles voor de motorULMGHURQGHUppQGDN

Altijd scherp
Gratis Montage
Klaar terwijl u wacht
Complete keus
Gedegen kwaliteit
Betrouwbaar advies
Vakkundige service

ing-hoek
rnieuwde kled oneel.
ve
,
te
ro
g
ze
ndig pers
kijken in on
Kom ook eens natuurlijk vriendelijk, vakku
n
e
Ruime keuze,

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

Uw vervoer is onze zorg
365 dagen per jaar,24 uur per dag bereikbaar

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

