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 motorseizoen is weer ten einde. Het slechte weer staat weer voor de
deur. Het was een prima motorjaar met vele mooie tochten. Helaas kon ik
er zelf niet één van rijden met de club. Aan het begin van het seizoen
waren het lichamelijke problemen en toen die voorbij waren was het een
ongeluk met de motor die roet in het eten gooide. Maar nu is alles weer op
de rails en hopelijk gaat het volgend jaar beter.
Eén van de laatste tochten werd vanwege de slechte opkomst afgeblazen,
maar de toercommissie besloot toch iets te doen. Zo werden veel leden
benaderd om mee te gaan naar de chinees in Bellingwolde om gezamenlijk,
ieder op eigen kosten, te gaan eten. Ik vond het een geweldig initiatief.

Voorwoord

Beste motorvrienden,

De ledenvergadering werd op 7 november gehouden in De Snikke. Een
opkomst van 28 personen is matig te noemen. We hebben als bestuur
afscheid genomen van Marga Duit en Pieter de Waard. Voor Pieter is Henk
Schepers bereid gevonden om het penningmeesterschap op zich te nemen.
We bedanken Marga en Pieter voor hun inzet binnen het bestuur en wensen
Henk veel succes.
Ik wens jullie allen een goede jaarwisseling en veel leesplezier met deze
Pitstop.
Henk Loois
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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)

Henk Schepers Sint Vitusholt 185, 9674 AK Winschoten. 0597 - 412583
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
Debbie de Boer
Adriaan Havermans
René Hoesen
Thea Loois
Jan Wierenga

(e-mail: info@mcmios93.nl)

(e-mail: redactie@mcmios93.nl)

A.Reyndersstr. B 205, 9663 PM Nieuwe Pekela, 0597-614358
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

Kopij vvoor
oor nummer 1 moe
oor 3 ffebruari
ebruari 20
12.
moett binnen zijn vvoor
2012.
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 2012
Datum
29 april
13 mei
28 mei
10 juni
29 juni t/m 1 juli
26 augustus
16 september
7 oktober
4 november

Soort
Lengte
Starttijd
Open tocht
200 km
9.00-11.00 uur
Monstertocht
300 km
9.00 uur
Friesche Elfstedentocht
460 km
7.30 uur
Geen officiële clubevenement - Opgave bij Henk Loois
Ledentocht
120 km
10.00 uur
BBQ
15.00 uur
Hotelweekend in “Dolesca Park Hotel” te Vielsalm.
Baraque de Fraiture 3. Dit hotel ligt in de Belgische Ardennen.
Open tocht
200 km
9.00-11.00 uur
Activiteitentocht
120 km
9.30 uur
Ledentocht
175 km
9.30 uur
Snerttocht
130 km
10.00 uur

Alle data zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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

Open toertocht
door Debbie en Albert de Boer
He
1 augustus, 7 uur als de w
ekk
er gaat
Hett is 2
21
wekk
ekker
om ons uit ons dromenland te halen.
Met nog een verslapen blik kijken wij elkaar aan en wensen elkaar
een goeden morgen. Nog even uitstrekken en dan uut’t nust.
Wassen, aankleden (voor zover het kan en niet hinderlijk is), broodje
eten, kopje thee, verse jus, tanden poetsen en dan verder met
aankleden, motor staat al klaar en hoeft alleen nog naar buiten
worden gereden. Huis op slot en dan gaan wij van start richting
Blijham om ons in te schrijven voor een tocht van 210 km door
Groningen, Friesland en Drenthe. Onderweg komen wij een lopend
groepje mensen tegen die ook al vroeg op pad waren, waarschijnlijk
voor een lekkere ochtendwandeling.
Als wij in Blijham aan komen zitten de meeste mensen al achter
een lekker kopje koffie. Dat leek ons ook wel lekker toe.
Tegen 10.15 uur gingen opzadelen en begonnen wij aan onze tocht.
In totaal hadden zich 24 leden en 8 niet-leden aangemeld. Er waren
32 motoren onderweg met 10 duo passagiers. Deze club ging niet
als één colonne achter elkaar aan maar was verdeeld in 3 groepen.
De laatste groep, waar ondergetekende in mee reed, telde 12
motoren en 4 duo’s, als ik me niet vergis. Het weer was mooi en de
temperatuur wat laag in het begin.
Vanuit Blijham reden wij richting Winschoten en dan achterlangs
naar Meeden waar wij onder de viaduct door reden richting
Hoogezand-Sappemeer. Vervolgens doorkruisten wij de aan de
snelweg parallel gelegen dorpen en kwamen achter Groningen uit
om via Noorddijk richting Aduard te rijden. Dit was een weg waarop
je anatomie behoorlijk te lijden had.
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tot gauw!

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

De ene hobbel naar de andere werd overwonnen en je voelde bij
elke afdaling je wervelkolom even stuiten. Na dit gezellige
landweggetje en een uitgebreide zitvlakmassage werd het wel wat
beter, hoor. In Zuidwolde werd een korte stop gemaakt om het
nicotinegebrek aan te vullen en het e.e.a. te evalueren, zover dit
nodig was. Daarna werd de toer voortgezet langs het Van
Starkenborghkanaal en kwamen we uiteindelijk in Niebert uit waar
wij onze stealy horses parkeerden om op het terras de inwendige
mens van vocht en maaltijd te voorzien. Op de vraag of zij hier ook
lekker eten hebben werd volmondig de varkenshaassaté genoemd
en daar zijn wij dan ook voor gegaan. Heeeeerlijk. Het is toch altijd
even afwachten of de smaak overeenkomt met dat wat geadviseerd
wordt. Dat was in dit geval een totale match. Ik hou van lekker eten
en heb menig sateetje weggewerkt maar dit was inderdaad wel
even genieten.

Mijn medetafelgenoten hadden nog patat besteld en die moesten
ze waarschijnlijk nog snijden want die arriveerde toen wij onze
bordjes al bijna schoon hadden gelikt. Desalniettemin werd dit ook
nog lekker opgepeuzeld. Even lekker achterover hangen en
uitbuiken en dan weer verder.
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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

Van Niebert ging het een stukje door Friesland richting Smilde. We
kwamen ook door Zevenhuizen dat genomineerd staat voor het
leukste dorp van Groningen en wij konden ook wel zien dat de
inwoners er druk mee waren. Overal hingen vlaggetjes, lampionnen
en stonden tenten voor het e.e.a. feestgebeuren. De toer ging verder
over Haulerwijk door de Fochtelooër Heide naar Veenhuizen. Wij
reden een stukje Smilde en stopten bij een cafe op de hoek in het
plaatsje Oranje voor een versnapering. Dit bestond uit een lekker
ijsje voor de één en een kopje koffie voor de ander of een blikje
Fanta met rietje (van de grond).
Wat ons toen al opviel was de enorme plassen water langs de weg.
Het moet net voor ons zijn gebeurd. De verdere rit reden wij dan ook
eigenlijk steeds op een behoorlijk nat wegdek maar bleven zelf
droog. Voor ons was de lucht ook wel wat donker en telkens dachten
wij: nu komt het, nu worden we nat. Waar zijn de regenpakken………?
De rit ging verder door het schone Drenthe en eindigde tot slot weer
in Blijham waar wij werden ontvangen met een verbaasde vraag of
wij niet nat waren geworden want de groep voor ons sopte uit de
kleren. Wij hadden het geluk dat wij achter de bui aan reden en
waarschijnlijk in een tempo gelijk aan de bui zodat ons het
hemelwater bespaard bleef.
Op het terras van de Hendy Bar hebben wij nog wat gedronken en de
tocht kort besproken. Wij zijn het unanoniem eens dat het weer een
hele mooie tocht is geweest en hopen dat wij bij de volgende toertocht
wat meer mensen/leden enthousiast kunnen krijgen. Het is immers
zo; hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Nieuwe leden
Gerard Pathuis uit Oude-Pekela
Van Harte Welkom bij onze gezellige motorclub.
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Kuiper B.V.

Bouwonderneming

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

Even voorstellen
door Henk Schepers
Ev
st
ellen de nieuw
e penningmeest
er
en vvoor
oor
Even
stellen
nieuwe
penningmeester
er..
oorst
Mijn naam is Henk Schepers, geboren in het mooie Drenthe, in de
plaats Odoorn en nu 58 jaar oud.
Ik woon sinds 1980 in Winschoten en ben werkzaam in de
installatietechniek, bij een van de adverteerders van Pitstop.
Ik heb mijn motorrijbewijs in 1993 gehaald en in de eerste jaren zo
nu en dan een motor gehuurd.
In 1999 heb ik mijn eerste motor gekocht, een Suzuki Intruder met
800 cc, daarna overgestapt op een Intruder 1400 cc, na een jaar of
5 ben ik overgestapt op een tourmotor een BMW 1100RT en na ca.
3 jaar ben ik overgestapt op mijn huidige motor, een Honda STX
1300.
In 2000 ben ik lid geworden van
MC Mios ’93 en rijd zo nu en dan
wat toertochten mee en ben de
afgelopen tijd, door het bestuur
gepolst over de functie penningmeester, waar ik mee ingestemd
heb en ik zal mijn best doen om
deze functie zo goed mogelijk uit
te voeren.

17

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

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

Comic Corner
Er komt een vrouw bij de dokter en ze zegt:
“Dokter, kan ik de pil krijgen?”
“Ja natuurlijk, dat is heel modern, zegt de dokter.
De vrouw: Want ik slaap er zo lekker op, dokter
Dokter zegt: “Nou, mevrouw, dat is een medisch aspect,
daar heb ik nog nooit van gehoord, leg mij dat eens uit”
“Als mijn dochter s’morgens koffie drinkt,
gooi ik een pil in haar koffie, dan slaap ik s’nachts rustig.

Een jongeman komt na een lange tijd weer eens in zijn
stamkroeg.
Kroeghouder zegt: “Hoe is het met je? k’heb je een lange
tijd niet gezien”
“Klopt zegt de jongeman, “ik heb verkering gekregen”,
“O daar heb ik wat van gehoord, klopt het dat je met één
van een tweeling gaat?”
“Ja zegt de jongeman, dat klopt”
De kroeghouder begint te lachen: “dat is ja geweldig, dat
heb je er direct twee, of kun je ze uit elkaar houden? Én
wat is het verschil dan?
De jongeman gooit zijn biertje achterover en zegt:”Die
ander heeft een snor!!”
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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
* 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

Eten bij Kan Le
door Thea Loois
V oor zondag 1
8 sept
ember 20
1 1 st
ond de
18
september
201
stond
jaarlijkse activiteitentocht gepland.
Helaas meldde zich slechts een handjevol deelnemers bij de Hendy
Bar. Misschien dat er niet zoveel animo was door het slechte weer
die ochtend, maar men heeft besloten de tocht niet door te laten
gaan. Jaap Duit vond het een goed idee om deze dag toch
gezamenlijk met andere leden iets leuks te ondernemen en is
spontaan gaan rondbellen of er liefhebbers waren om gezellig uit
eten te gaan bij Chinees Specialiteiten Restaurant Kan Le in
Bellingwolde.
Heel veel leden reageerden enthousiast
en om 19.00 uur waren we met een
groep van 25 personen aanwezig om te
genieten van het goed verzorgde lopend
buffet. Als altijd was het een gezellig
gebeuren en werd er heel wat gepraat
en gelachen.

Jaap, hartelijk bedankt voor deze spontane actie, het is voor
herhaling vatbaar!
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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

Rectificatie
door Marga Duit
Ik heb in het verslag over de theorieavond in maart Jurjen Schuringa
bedankt voor de leuke en wijze avond.
Maar nu hoor ik van Christien dat de naam verkeerd is, en dat dat
Ludolf moet zijn.
Bij deze mijn excuus daar voor Ludolf.

Hotelweekend 2012
door Jaap Duit
Het hotel voor ons hotelweekend is bekend nl. het “Dolesca Park
Hotel” te Vielsalm. Het adres is Baraque de Fraiture 3. Dit hotel ligt
in de Belgische Ardennen en is ook Nederlandstalig. Zie ook
www.dolesca.com.
We zijn van plan om daar het weekend van 29, 30 juni en 1 juli
heen te gaan. Geef jullie dus massaal op want het wordt weer een
geweldig weekend (als het weer mee zit natuurlijk). Je kunt je
opgeven t/m 31 januari op mijn e-mailadres: jaapduit@home.nl.
Nadere informatie over het weekend volgt dan via de mail.
De kosten zijn voor een 2 persoonkamer € 110,00 pp en voor een
1 persoonskamer € 135,00 pp. Wil je nog iets weten bel mij gerust
06-42489683.

23

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

Leden Toertocht
door Geert-Jan Glazenborg
akk
er w
er
d,
wakk
akker
wer
erd,
Toen ik zondag s’ morgens w
heb ik direct naar buiten gekeken
wat voor weer het was.
Wat schetste mijn verbazing: de zon scheen zo waar! En koud was
het ook niet. Nou dat was heel wat anders als voorspeld was. Toch
maar even naar buienradar gekeken. Het zag er naar uit dat de
buien bij ons langs zouden trekken. Dus werd de kleine FZR 400
buitengezet. Vervolgens samen met broer Bé op zijn vertrouwde
BMW naar Wedde gereden, naar eetcafé De Leeuw, waar Diane de
koffie met lekkere koek al klaar had staan.
Er waren nog maar weinig motoren en ik dacht eerst: nou dat wordt
niks. Maar al naar gelang de tijd verstreek kwamen er toch nog
meerdere rijders binnen. In totaal waren er dertien motoren en dito
rijders waarvan 2 vrouwen! Jaap en Marga waren ook aanwezig
maar deze gingen niet mee omdat Jaap problemen had met zijn
knie. Na enige uitleg van Jaap waar wat geregeld was, konden we
vertrekken.

Mooi Man.
Wat mooi lijkt dat dan, als je ziet dat iedereen wil vertrekken maar
er geen voorrijder is. Iedereen kijkt elkaar aan maar niemand doet
iets! We moesten toen wel even lachen. Mij werd gevraagd om voor
te rijden. Ik had echter geen route, omdat ik de GPS nog op een
andere motor had zitten. Uiteindelijk had Henk Schepers zijn GPS
wel bij zich en kon de tocht beginnen met Henk als voorrijder.
We zijn eerst richting Aschendorf gereden om vervolgens via mooie
en vlotte wegen naar Sögel te rijden. Daar aangekomen bleek dat
het gehele kruispunt er uitlag. Omdat ik wel enigszins bekend ben in
de straten van Sögel, heb ik maar even voorop gereden, om bij onze
koffie stop uit te komen.
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Wiertsema HOUT
maatwerk in kozijnen - tevens levering van tuinhout
Hoofdstraat 63-65, 9686 VG Beer
Beerta
ta
T. 059
7 - 33 1
06
4 M. 06 - 305 306 68 FF.. 059
7 - 33 1
0 73
0597
10
64
0597
10

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

Ja, je hebt wat over voor een kop koffie met gebak hé. De motoren
konden mooi bij de kerk neer worden gezet.

Nadat iedereen koffie, thee en gebak had genuttigd, zijn we weer
verder gereden. Via Lathen zijn we naar Haren gereden en vervolgens
richting Rhede. De wegen waren hierbij mooi slingerend en droog. Je
kon wel merken dat de wind toenam. Er lagen gelukkig weinig
bladeren op de weg. Wel was het oogst seizoen van mais en
aardappelen begonnen. Dus was het toch wel even opletten. Maar
ja, dat is het natuurlijk altijd als je op de motor rijdt.
Onderweg werd nog een peukenpauze ingelast. Hier is tevens
besloten om toch wat te gaan eten. Jaap had in de route een plek
aangegeven waar dit eventueel kon. Nadat er door meerdere rijders
ook nog werd aangegeven dat er moest worden getankt, zijn we
naar Heede gereden, om vanuit daar verder naar Rhede te rijden
naar het tankstation.
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Luppo Teuben had aangegeven dat hij en zijn vrouw niet mee aten
vanwege een verjaardag. Zij verlieten dan ook bij Heede de groep.
Onderweg was er een wegomlegging aangegeven. Maar ja, wie stoort
zich nou aan al die verbod-borden, als je trek hebt! Nadat er getankt
was kwam van Flip v.d. Zijl op het idee om naar “OLLE RHEEN” te
gaan. Nou dat was echt een goed idee. Er was plek genoeg en het
eten was er goed en lekker.

Toen we weer naar buiten gingen met onze volle buikjes, begon het
net te regenen. Snel werd besloten om vanuit hier rechtstreeks naar
Blijham te rijden alwaar iedereen zijn of haar weg kon vervolgen
naar huis.
Al met al een geslaagde toertocht, mede vanwege de mooie wegen
en goede weer. Hiervoor dank aan de toercommissie die deze tocht
heeft uitgezet.
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* Voor al uw GRAAFWERKZAAMHEDEN
* Tevens voor SLOTEN GRAVEN met Tallud bak

7

-

Wedderveer

H. ENGELKES
Hoofdweg

Telefoon: 0597 - 561459

Te Koop
Yamaha FJR 1300
Zeer g.o.h. Yamaha FJR 1300cc met koffers (zie foto) en een
beweegbare windscherm.
Bouwjaar April 2004
10.000 km gereden
Kleur: metallic zilver grijs.
Verdere Informatie bij:
Flip v/d Zijl
Hoofdweg 201
9697NG Blijham
Tel: 0597-561734

Voor al uw:

♦ NIEUWBOUW - VERBOUW
♦ ONDERHOUD - RENOVATIE
♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN

Morigerweg 22 - 9697 SN Blijham
Telefoon 0597 - 561433

Snerttocht
door René Hoesen
Maar het is helemaal geen snertweer toch….
Het is echt waar, tijdens deze toertocht beleven we een zeer warme
novembermaand nadat we een zeer teleurstellende zomer hebben
gehad.
En ook voor vandaag voorspellen ze ongeveer 14 graden maar daar
komen we jammer genoeg niet helemaal aan toe. Maar met de
juiste kleding is het zeer goed te doen en samen met ons zijn er in
totaal 33 personen gekomen voor deze alweer laatste toertocht
van het jaar.

Heksensnert….
Jaap moest vanaf de Hendy Bar nog even regelen voor hoeveel
mensen er snert moest zijn en er kwamen steeds meer bij. 33
Personen voor een monstertocht zou een hele mooie opkomst zijn
maar voor een snerttocht is het echt super!!!
Als je begint na te denken over het uitzetten van de snerttocht weet
je natuurlijk nooit hoe het weer op de geplande datum is dus er is
altijd de kans dat de tocht te lang wordt of zoals deze keer een
beetje te kort.
120 km met 5 graden boven 0 en veel troep op de weg is natuurlijk
minder prettig rijden als wanneer het zoals op deze dag boven de
10 graden is met niet teveel wind.

In den beginne….
In den beginne…. stonden er 33 personen klaar om te toertocht
vanaf de Hendy Bar te gaan verrijden en in een paar groepjes gaan
we vertrekken. Jammer genoeg rijden we in een te grote groep tot
aan de koffie stop want de gang wil er niet echt in komen.
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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

Bij hotel Bieze in Borger zitten al meer motorrijders op ons te
wachten en na een lekker bakkie cappuccino met kruidkoek kunnen
we de jassen en botsmutsen weer aantrekken/opdoen. Na de koffie
laten we een gedeelte van de groep vast vertrekken en kunnen we
na een paar minuutjes wachten lekker de gang er in houden….
Ik weet wel dat ik altijd te hard rijd maar volgens mij ging het nu nog
wel redelijk binnen grenzen van het toelaatbare…

Lekker…snert met roggebrood en spek….
Na een weer veel te korte tocht komen we aan bij de Heksenketel
waar de vast weer heerlijke snert al dampend voor ons klaar staat
met lekkere grote stukken roggebrood met extra spek….da’s goed
om een vetbuffertje voor de koude winter op te bouwen!!!! Sommige
vrouwen willen geen extra vetbuffertje dus voor enkele mannen
(ikke dus) betekend dat wij een extra extra extra vetbuffertje
krijgen…
Vandaag heeft de Garmin navigatie
geen enkel probleem gegeven zoals wel
eens anders is de laatste tijd….
misschien moet ik toch maar eens een
cursusje volgen!!! Alhoewel, de groep
die na de koffie voor ons wegging, komt
veel later binnen als onze groep dus
zonder navigatie gaat het ook wel eens
mis.
Maar zoals gezegd is de snert weer heerlijk en met volle buikjes
kunnen we het laatste stuk van de route aanvallen. En dat is over
mijn favoriete weg door mooi Westerwolde. Dat betekent alle
bochten boven de 100 km per uur als er geen traag koekblik voor
ons rijd tenminste.
Ook hiervan zeg ik weer dat ik altijd te hard rijd maar volgens mij
toch echt wel binnen de grenzen.
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Viva Ria….
De hele tocht rijd Ria Kolthof achter ons en ik had al bij een vorige
tocht gehoord dat ze goed kan rijden en inderdaad Ria, petje af
want het ging allemaal mooi vloeiend en je had ook lekker de
snelheid erin. Nu maar hopen dat het niet weer een dubbele
bekeuring wordt voor Jan en jou!
Tegen 14:30 zijn we weer terug bij de Hendy Bar en daar is niemand
meer, dus motor aftanken en hij kan weer de garage in. Voor velen
van jullie zal dit de laatste toertocht van het jaar zijn maar ik denk
dat wij nog wel even gaan rijden als het weer het toelaat.
Voor nu wens ik jullie wederom, welterusten en voor morgenvroeg
gezond weer op.
Oh ja, foto’s kun je weer bekijken op de site van www.mcmios93.nl
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ECHT ALLES
VOOR DE
MOTORRIJDER

HET BESTE ONDER ÉÉN DAK!



















Bij MotoPort vind je alles voor de echte motor 







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




















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





















 



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



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

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

Verjaardagskalender
Oktober:
Reinder Lohof, Cootje Bos, Harriet ter Veer, Theo Drenth, Harrie
Schuurman, Geertje Kloosterboer, Freka de jager, Marga Duit, Arnald
Rosendahl.

November:
Egbert Kruize, Harm Kruize, Thea Lois, Johan Suk, John Kielman,
Hilvert Smits, Jacob Schudde, Theo Prenger, Tinus Scholtens, Engel
Perton.

December:
Flip v/d Zijl, Albert Kupers, Arjan Koster, Vincent Suk, Jan Wierenga,
René Heemstra, Klaas de Wind, Jan Jansingh, Jan Meijer, Ragmon
Leeuwerik, Klaas van Klinken, Albert de Boer, René v/d Lans, Ruud
Westerbaan.
Allen Van Harte gefeliciteerd met jullie verjaardagen en een dikke
smok!
Speciaal voor de 50 jarige Geertje Kloosterboer een extra smok!
Voor de 60 jarige Harm Kruize een extra dikke smok!
Voor de 70 jarige Jan Meijer een extra dikke vette smok!
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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

Te Koop
Yamaha Diversion XJ 600
Vaste prijs: € 900,Kilometerstand: 52289 km
Soort: Toermotor
Motorinhoud: 598 cc
Kleur: Groen metallic.
Bouwjaar: 1996

Motorblok
Het 600 cc blok is met name geprezen om zijn soepelheid en
betrouwbaarheid. Dit type motorfiets werd ook als politiemotor
gebruikt, dus dat zegt genoeg. Dankzij het viercilinderblok is dit een
motor met een veelzijdig karakter. Houd hem laag in de toeren voor
tokkelen zonder verrassingen en een zeer laag verbruik: ca 1:20,
dus 100 km kost 5 liter euro loodvrij. Maar tussen 8000 en 9500
toeren per minuut wordt een felle furie wakker die 61 pk en 55 Nm
kan leveren. Zo kunt u er zeer sportief op rijden en goed meekomen
met de buikschuivers. Aan de stuureigenschappen zal dat ook zeker
niet liggen.

De staat
Ziet er netjes uit. Pas grote beurt gehad: nw. bougies, nw. oliefilter,
nw. olie. Ketting is gesmeerd, banden zijn goed. Motorisch perfect
en soepel, gebruikt nauwelijks olie. Start altijd, ook na stilstaan en
ook bij kou en vocht. Onopvallend deukje in de tank.

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

Waarom te koop
Motor is te koop vanwege aanschaf F800GS, omdat ik nogal lang
ben.

Het gebruik
Deze motor is ideaal als opstapmotor en ook voor woonwerkverkeer.
Ook als basis voor een zelfbouwproject (b.v. streetfighter of rat bike)
is deze fiets zeer geschikt.

Interesse
Neem contact op met mij, Corina Deekens voor inlichtingen of een
proefrit (wel even rijbewijs overleggen): 06-30411857 of
CDeekens@home.nl.
Motor staat momenteel in Blijham op Hoofdweg 69, voor de voordeur.
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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

Wist u dat
- het motorseizoen al bijna ten einde is
- de wintertijd is begonnen, maar het weer nog zomers is
- het motorrijden nu nog erg aangenaam kan zijn
- de laatste toertocht op 6 november was
- het weer erg mooi was
- de toercommissie al weer bezig is met hotelweekend
- de toerkalender voor 2012voorlopig klaar is
- er een wijziging in het bestuur plaats vindt
- het bestuur met kerstkaarten voor leden bezig is
- het Nieuwjaarvisite in aantocht is
- er nog meer winteractiviteiten op stapel staan
- het bestuur, toercommissie en redactie alle leden en adverteerders
“Prettige Feestdagen” toewensen
- wij met z’n allen hopen op een mooi motorjaar 2012

Winter
door Simon van Wattum
er
Wint
Winter
er,,
O’w
onder
O’wonder
onder,, nou snei ik onder
onder,,
n Klaid van snij, dij stil en lij
uut hemel doalt en dwirreld woalt
woar ik kiek in’t prille riek
En lij en licht op mien gezicht,
aal overnij de fiene snij.
En zunder én gaait ‘t deur mie hen:
O w
onder
wonder
onder,, nou snei ik onder……
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Kruiswoordpuzzel
Horizontaal:
1, Opslagplaats voor stroom 3, Niet slim 8, Type bandenprofiel 11,
Race afdeling van Honda 12, Motormerk 14, Nitrous Oxide Systems
15, Deksel 18, Hekkensluiter 20, Olie (Eng.) 21, Low voltage 23,
Reinigen 24, Knock out 25, IJzer 28, Europees bergketen 30,
Nationaliteitsaanduiding van IJsland op auto’s 31, Bergplaats voor
motors en auto’s 33, Italiaans voor weg 36, Te voet gaan 37, Nummer
38, Kink 39, Decibel 40, Doorvoer voor vloeistof 41, Plat beest vaak te
zien op de weg 44, Aluminium 45, Een nonchalant gegeven teken 47,
Lichtmetaal 48, Type aandrijving 50, Niet echt 51, Aanduiding voor
de race uitvoering 52, Spil 53, Diefstalbeveiliging 54, De interne ruimte
55, Nederlandsenspoorwegen 56, Merk uitlaat 59, Kijken 61, Snel
62, Trekken 63, Remlicht.

Ver
ticaal:
erticaal:
2, Type Honda 4, Aan (Eng) 5, vakman 6, Boodschap 7, Metaal soort
9, Geld 10, Eenheid voor druk 11, Botsmuts 12, Motormerk 13,
Voormalig MBO 16, Uitroep van schrik 17, Plattegrond/ voornemen
19, Supersport 22, Accelereren 24, Ventielen 27, Lucht (Eng.) 28,
Koosnaam voor Giacomo Agostini 29, Een grote afstand 31, Tempo
32, Zonder anderen 34, Motormerk 35, Overtreffende stap van donker
40, Links achter 42, Een miljard maal 43, Luxury Touring 45, Het geluid
van een goede afloop (cryptisch) 46, Voornaam van een Ned. Coureur
48, Motoronderdeel 49, Vloeistofreservoir 50, Race brandstof 57, Type
2 takt Yamaha 58, Zet beweging om in warmte 59, Tour/sportmotor
van Kawasaki 60, Klein.
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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

Kleurplaat

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

