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

Menigeen heeft zijn of haar vakantie er op zitten. De avonden beginnen
steeds vroeger, maar overdag is het weer wel aangenaam. Ik schrijf dit
stuk tussen twee vakanties door. Die luxe heb ik gelukkig.
Ik heb vernomen dat men in Brussel overweegt om de APK voor motoren
in te voeren. Zelf denk ik dat de meeste motorrijders er zelf alles aan
doen om hun machine zo veilig mogelijk te maken. Ik zie het meer als een
middel om geld in het laadje te krijgen.

Voorwoord

Beste Motorvrienden,

Binnenkort zal de Run van Winschoten weer gelopen worden. Dan doen
we zeker weer met een aantal motoren mee. Ik vind het altijd een mooi
evenement.
Op een jaarvergadering is door diverse leden geopperd om een
sponsortocht te organiseren. Het bestuur heeft al eerder een oproep
gedaan om vrijwilligers. Dit heeft echter niets opgeleverd. Als er zich op
korte termijn geen vrijwilligers melden gaan we het niet doen. Het bestuur
kan en mag dit niet alleen doen.
Na de Run en nog een paar tochten gaan we ons weer opmaken voor de
algemene ledenvergadering en de afsluiting van het motorseizoen.
Ik ga nog even met vakantie en wens jullie veel leesplezier.
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Inhoud

Henk Loois
Voorzitter.

Adressen enzo...
er
zitt
Voor
zitter
oorzitt

(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

(e-mail: info@mcmios93.nl)

Geert-Jan Glazenborg Tjabbestreek 31, 9697 XL Blijham, 06 - 46002770
Bé Nieboer Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude Pekela, 0597 - 614904
Geertje Roukema 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
René Hoesen
Thea Loois
Jan Wierenga

(e-mail: redactie@mcmios93.nl)

A.Reyndersstr. B 205, 9663 PM Nieuwe Pekela, 0597-614358
Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 0597-618927
Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597 - 561983
Bovenburen 107, 9675 HB Winschoten, 0597- 417076

K opij vvoor
oor nummer 4 moe
oor 1
6 no
12.
moett binnen zijn vvoor
16
novv ember 20
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 Toertocht
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
Leden Toertocht
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.
Rabobank Zomertoertocht
200 km
9.00-11.00 uur
Activiteitentocht
120 km
9.30 uur
Leden Toertocht
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 of je ID-kaart en je groene kaart voor de
toertochten in het buitenland.

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.

orting
Kor
ting
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

Hotelweekend (deel 1)
door René Hoesen
Het is te laat…..
Ja, het is te laat voor iedereen van de club die zich weer niet heeft
opgegeven voor een altijd gezellig hotelweekend met motorliefhebbers. Maar om jullie niet flauw te maken, volgend jaar
proberen we het weer maar het is nog niet helemaal zeker welke
windrichting we ons stalen ros dan uitsturen.
Vorig jaar schreef ik een stukje over het hotel weekend met Marga
Duit en dat is zo goed bevallen dat ik het dit jaar ook weer met een
redactie-lid doe, te weten Debby de Boer. We hebben afgesproken
dat ik de eerste 1,5 dag beschrijf en Debby de rest van het weekend.

In the beginning….
Het weekend begon op vrijdagmorgen bij de ontmoeting bij
Pekelahof in Oude Pekela zoals ook voorgaande jaren het geval
was. Mooie ruime parkeerplaats en eventueel nog de mogelijkheid
om even te tanken of iets anders in de tankshop te kopen. De lucht
was niet stralend blauw maar het was nog droog en dat zou gelukkig
nog een hele tijd zo blijven..
Dusssss…..ja, de reis ging via het mooie Westerwolde richting de
grens in Ter Apel omdat ze met de A31 bezig waren tussen Rhede en
Ter Apel. De reis begon dus met een mooi stukje zwipzwappen
alvorens aan de altijd saaie A31 te beginnen.
Vorig jaar waren we met meer motoren en hadden we de groep in 3
verdeeld om auto’s de gelegenheid te geven ons rustig in te halen.
Dit jaar was de groep iets kleiner en we besloten om in 1 groep te
rijden met mijzelf als laatste rijder.
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Als er dan onverhoopt bij een verkeerslicht de groep uit elkaar zou
vallen kon ik de rest van de groep aanvoeren omdat ik de route in
de navigatie had staan. Dat beviel perfect moet ik zeggen en al snel
waren we bij tankstation Ems-Vechtte aangekomen om het laatste
lid van de groep op te pikken.

Daar werd direct al van mijn diensten gebruik gemaakt want de
laatst opgepikte rijder was nog niet in het ritme gekomen dat wij al
hadden. Dus ik moest hem manen om een beetje sneller (tegen de
160 km/uur) te gaan rijden om bij de groep te komen.

En dus toch weer regen….
In deze periode van het jaar hoop je altijd op mooi weer maar je
kunt dus echt van alles verwachten en ook deze eerste dag bleven
we niet gespaard van regen, want we hebben toch een partijtje
noodweer gehad! Gelukkig hadden we onze leren pakken van te
voren goed tegen regen behandeld want we bleven goed droog.
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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

Waar gaan we eigenlijk heen…
Ik heb jullie eigenlijk nog helemaal niet verteld waar de reis heenging
dit jaar. Voor het eerst reisden we af naar een niet-Duitstalig land
maar het lag er wel vlak naast, te weten de Belgische Ardennen. Het
hotel heet Dolesca Park Resort en ligt aan een in de 2e wereldoorlog
zeer belangrijke kruising want hier is behoorlijk gevochten. Baraque
de Fraiture ligt in de Haute Fagnes in een mooi natuurgebied.

Lekker eten….????
De reis ging verder voorspoedig en ’s avonds in het hotel wachtte
ons een goed verzorgde maaltijd. Natuurlijk, smaken verschillen
maar als je in Duitsland Schnitzel wilt eten moet je eigenlijk in België
ook de streekproducten proeven. Dus dat was een voorafje van
Ardenner paté met een salade en broodjes met kruidenboter en dat
vond niet iedereen even lekker maar ik was nog niet op dieet en
heb me het heerlijk laten smaken. Het hoofdgerecht bestond uit
een lekker stukkie vlees met een heerlijke pepersaus, gebakken
aardappelen en een beetje groente. Dit kon bijna iedereen wel
waarderen (Ria Kolthof) en al snel waren de bordjes leeg. Het toetje
bestond uit apfelstrudel met ijs en vanillesaus en dat vond Ria zo
lekker dat ze zelfs haar Jan bevrat.
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Een hotelbed slaapt toch anders….
Na nog even gezellig een stukje te hebben gewandeld en een lekker
glaasje port zat deze eerste geslaagde dag erop en kon we een
beetje vermoeid onze bedjes opzoeken. En altijd slapen we de eerste
nacht slecht omdat elk bed anders slaapt als ons eigen bed.

In alle vroegte…
Eigenlijk hebben we nog wel redelijk goed geslapen en uitgerust
beginnen we aan een goed verzorgd lopend ontbijtbuffet en zoals
gewoonlijk slaan we er een “behoorlijke dam” in want je weet nooit
wanneer je weer iets te eten krijgt tijdens het rijden van een mooie
motortour in onbekend gebied.
Tegen 9:30 zitten we allemaal op de motor en na het bijvullen van
de benodigde benzine hier en daar kan de ontdekkingsreis beginnen.
Onderweg zie je heuvels en bossen en hier en daar een mooie
rotspartij en we geven onze ogen goed de kost. Ja natuurlijk let ik
ook goed op de weg, want die is niet altijd van biljartlakenkwaliteit
en soms zien we diepe gaten en langsriggels onder de wielen van de
motor doorschieten.
Een aantal jaren geleden waren we ook met de motor in dit gebied
en toen waren de wegen nog slechter dus ook de Belgen hebben
wel een beetje vooruitgang geboekt.
De route ging al snel Duitsland in, het gebied de Eifel is zeer geliefd
bij motorrijders en al snel liep het tegen etenstijd en konden we
onze buikjes een beetje bijvullen in Monschau. Gezellig plekje en
hier vielen warempel toch nog een paar regendruppels op de door
ons door de hoteleigenaar beloofde droge dag.
Ik heb met Debby afgesproken dat zei het volgende gedeelte schrijft
dus ook veel leesplezier bij haar verslag.
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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

Hotelweekend (deel 2)
door Debbie de Boer
René heeft al verteld hoe de eerste anderhalve dag is verlopen en is
gestopt in Monschau waar wij inderdaad een heerlijke Lunch hadden.
Monschau is een mooie Altdeutsche Stadt die, voor die streek ook
wel bekend, veel mooie Vakwerkhuizen heeft en zoals veel plaatsen
een kibbelend beekje. Wij hadden het geluk dat het werkelijk
schitterend weer was en wij buiten konden zitten. Op het plein stond
het vol met bussen en onze motoren maar veel drukte zag je verder
niet.

Op een gegeven moment werd onze aandacht getrokken door wat
lawaai op het plein. Een paar jongens op oude brommers (met
kentekenplaat) kwamen polshoogte nemen en stonden knetterend
bij het muurtje van het restaurant waar wij zaten. Even rondgekeken
besloten ze om verder te gaan. Het blijft toch wel mooi om te zien,
zo’n oude Kreidler of Zündapp. Nostalgie. Vroeger had je de Kreidlerof Zündappgang. Stoere jongens op hun opgevoerde brommers.
Geweldig.
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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

Toen iedereen uitgebuikt was ging de toer verder bij stralend mooi
weer. Nog steeds door Duitsland in de Eifel. De stoet bewoog zich
door het bergachtige gebied langs slingerwegen met af en toe een
forse klim en een steile daling. Bij één van deze klimpartijen kreeg
Albert toch wel de schrik van zijn leven (ik had nergens last van want
ik keek de andere kant op) toen een oude Opel Ascona driftend de
berg af kwam en recht op Albert aanstuurde. Het enige dat ik hoorde
was een wel erg hard GVD. Dan ben je niet zo blij met je
intercomsysteem. Achteraf bleek ook dat meer aanwezigen erg van
deze automobilist schrokken. Gelukkig kon iedereen verder gaan.
Wij volgden een weg door een heel mooi gebied.

Op zulke momenten kun je het eigenlijk niet iedereen naar de zin
maken omdat er mensen zijn die rustig rijden en genieten van wat
de omgeving te bieden heeft, mensen zijn die het een hele uitdaging
vinden om in zo’n gebied überhaupt te rijden en mensen zijn die het
niet hard genoeg kan gaan. Onze groep was wat dat aangaat groot.
Misschien hadden wij moeten splitsen. Maar ja.
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CHINEES INDISCH RESTAURANT

Ying Ping
Blijhamsterstraat 60
9671 AX Winschoten
Tel.: 0597 - 425 100
www.yingping.nl

Op een gegeven moment kwamen we bij een wat vreemde kruising.
Het was daar erg druk en het bleef niet uit dat onze groep uiteen
viel. De kopgroep, waar wij ook bij hoorden, werd op een gegeven
moment door Gert-Jan ingehaald die kwam melden dat er twee
onderuit zijn gegaan. Dat was wel even schrikken. Jaap en wij zijn
terug gereden om te kijken wat de schade was en of wij eventueel
konden helpen. Wij kwamen de rijders alweer tegen en keerden
ook.
Bij de standplaats bleek het scherm van Henk gescheurd was en
dat Tinus ondanks zijn beschermende kleding een lichte schaafwond
op zijn onderbeen had. Wij hebben het scherm van Henk met duktape
vast gezet en het wondje van Tinus met een pleister behandeld. Van
Ruud kon Tinus nog een soort steunbandage lenen die om het
onderbeen gebonden kon worden zodat het hem wat steun gaf
onder het rijden en niet langs de kleding ging schuren. He, wat een
consternatie. De rest heeft de gelegenheid gebruikt om een natje
en een droogje in te nemen.
Vervolgens ging het verder en gauw zaten wij alweer in België. En
nog steeds hadden wij mooi weer. Wij werden toegejuicht door allerlei
mensen die aan de kant van de weg met hun campers stonden. Er
werd geclaxonneerd, gezwaaid en geroepen. Het voelde net een
zegerit die wij deden. Deze mensen installeerden zich voor de eerste
etappe van de Tour de France, die de volgende dag hierlangs zou
komen.
Bij aankomst was iedereen vrij snel met het stallen van de motor
want iedereen had zin in een lekkere douche en een koud glas
drinken. Toen ik de sleutel van kamer 226 vroeg kreeg ik als
antwoord dat deze er niet was. Ik was stomverbaasd. Mij werd gezegd
dat ik toch kamer 227 had?! Eeuhh…… nee…….eeuhh….dacht ik
niet. Oh…. Dan heb ik die aan iemand anders meegedaan, kwam
als antwoord….. Nou ja, zeg……… Mits kwamen de clubleden van de
betreffende kamer binnen en konden hun sleutel mee nemen.
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H. Feringa Autotechniek
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

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

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

Tevens Uw adres voor:
Ø Schade taxatie en afwikkeling
Ø Alle merken banden voor alle
voertuigen
Ø Alle typen accu’s
Ø APK-keuringsstation
Kwaliteit voor scherpe prijzen

VEILIG DE WEG OP

Autorijschool

Edwin Hillenga
Burg. Schönfeldsingel 36
9671 CJ
Winschoten

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

De adverteerders denken aan ons...
Denkt u aan onze adverteerders!
Ik ben met m’n hebben en houden naar de kamer gegaan en klopte
netjes aan. Geen gehoor. Heb de deur geprobeerd te openen. Zat op
slot. Je wilt niet weten wat voor rare gedachten dan door je hoofd
gaan. Ik zag het al helemaal voor me. Twee wildvreemde mensen
dikke lol in onze kamer. Ik had het niet meer. Toch maar weer naar
de receptie. De sleutel van kamer 226 bleef spoorloos. Wij kregen
een andere sleutel mee en konden toen de kamer in. Alles was nog
zoals wij het hadden achtergelaten. Geen sporen van een wild feest.
Gelukkig.
Toen wij opgefrist waren zijn wij bij de anderen op het terras gaan
zitten en hebben de rit nog eens doorgenomen.
Later werd ons medegedeeld dat
wij gingen BBQ’en maar dat de kok
dit gaat doen en de andere gasten
moesten ook maar mee doen
omdat zij maar één kok hadden.
Ok, misschien is dit ook wel echt
Belgisch. Wij vonden het wel een
beetje vreemd. Het is dan toch ook
weer erg frappant als je voor de BBQ
staat en hoort wat voor
vergelijkingen er mbt het vlees
getrokken worden. En het
schaterende gelach als je naar een
worstachtig stukje vlees wijst met
de vraag of het pittig is of niet. Hoe
dan ook. De salades die binnen
stonden waren erg lekker en het
toetje, vers fruit met chocoladefontein was ook niet te versmaden.
En zo bleven we nog even genieten van de avond.
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Wiertsema HOUT
maatwerk in kozijnen - tevens levering van tuinhout
ta
Hoofdstraat 63-65, 9686 VG Beer
Beerta
4
10
0597
64
7 - 33 1
T. 059
0 6

M. 06 - 305 306 68

e-mail: wier tsemahout@ziggo.nl

Er is besloten om (erg) vroeg te vertrekken ivm het fietserevenement
en zo zaten wij zondagochtend om 9.00 uur op de motorfiets om
naar huis te vertrekken. Net als op de heenweg hebben wij
afwisselend stukjes snelweg en gewone wegen gereden met de
nodige stops tussendoor. De terugreis ging voorspoedig en bij
Rastplatz Ems-Vechta namen wij na het eten afscheid van elkaar.
Ieder ging richting zijn eigen.
Toen wij thuis waren hebben wij snel alles opgeruimd en gedoucht
om vervolgens even lekker op de (eigen) bank te hangen. Wij vonden
het weer een erg leuk weekend en wij hebben het idee dat deze
mening door de rest ook gedeeld wordt.
Tot de volgende keer.

27

Wist u dat
- de zomervakantie al weer voorbij is
- de 2e open toertocht ook al weer is geweest
- de eerst volgende tocht een activiteitenrit is
- tijdens deze tocht leuke spellen zijn bedacht
- aan deze tocht ook prijzen zijn verbonden
- dit altijd een heel gezellige tocht is
- daarna nog 2 toertochten zijn en dan winterstop
- wij daar nog niet aan willen denken
- de toercommissie en anderen al wel bezig zijn voor de winteractiviteiten
- de Runloop op 8 September in Winschoten is
- hieraan veel motoren van de club meerijden
- dit een lange drukke gezellige dag is
- dit het einde van deze episode is
- wij tot de volgende keer zeggen
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* Voor al uw GRAAFWERKZAAMHEDEN
* Tevens voor SLOTEN GRAVEN met Tallud bak

7

-

Wedderveer

H. ENGELKES
Hoofdweg

Telefoon: 0597 - 561459

Rabobank Zomertoertocht
door Joey Teuben
Toen we ’s morgens vroeg om 8 uur de gordijnen open deden hadden
we allemaal waarschijnlijk het zelfde idee: dit is geen weer op lekker
op de motor weg te gaan met al die regen. Om 9 uur hebben we toch
de motor uit de stalling gehaald en bij aankomst zagen we vrij weinig
animo voor de rit.
Na het even aangekeken te hebben zijn we toch maar de weg
opgegaan. Het eerste half uur hebben we vrij natte en modderige
wegen gereden, wat later overging in redelijk droge en schone wegen.
Tijdens de koffie stop waar de 5 loodrijders geen koffie hebben
gedronken, zijn we met 10 motoren aan gegaan om een kopje koffie
te drinken met een stukje “apfelstrudel” niet te vergeten met een
beetje slagroom.
Bij binnen komst zagen we ongeveer 50 koffie kopjes staan en
gebak voor nog wel 5 groepen rijders, die helaas niet meer zijn
gekomen.
Na even gezeten te hebben en de regen te zien verdwijnen zijn we
verder gegaan met de tocht, waarna even later de zon ons kwam
opvrolijken. Het leek even later of het weer zou gaan regenen gezien
de donkere wolken, gelukkig had de tourcommissie de route en dag
zo gepland dat we overal net bij de regen zijn langs gekomen.
Rond een uurtje of 2 bij de lunch stop hebben we nog even heerlijk
op het terras genoten van het eten en natuurlijk het lekkere zonnetje.
De laatste km’s terug zijn we een paar verdwaalde regendruppels
tegen gekomen die de motoren een beetje verkoeling gaven.
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Voor al uw:

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

Terug bij de Hendy Bar hebben we de rit en de dag (die er totaal niet
goed uitzag) nog even na besproken waar iedereen zeer positief
over was! “goh wat zo een slechte dag leek te worden, is toch bij
gedraaid tot een super mooie dag”
De motoren staan weer op stal, en wij maken ons op voor een
mooie en vermoeiende tocht op 16 september (activiteiten tocht)
we zijn daar natuurlijk ook weer met de motor en een goed humeur!
En niet te vergeten een goeie dosis strijd lustigheid, want ja wie wil
die grote beker nou niet winnen?!

Geschreven door:
Joey Teuben. (1e keer toertocht)
*Honda CBR 600F3 *

Verjaardagskalender
Augustus
Pieter Dijkstra, Ben Bragder, Nynke Tietema, Ria Kolthof, Jacob Mulder,
Thrijnie Rosendahl, Theo Visser, Binie Engelkes, Jaap Duit, Koos Spa,
Trudie Jansingh, Be Nieboer, Willie Swarts, Hilda Koning, Reint Vrieze,
Meico van Velzen, Jan Pieter Everts
September
Roelf Hummel, Roelf Bruins, Be Glazenborg, Berend Kupers, Bart Perton,
Rian de Waard, Yvonne Koster, Jan Luth, Edwin Wiebrands, Be Koerts,
Henk Goren, Rob Mulder, Jan de Jager, Ronny van de Zijl
Oktober
Reint Lohof, Geertje Schudde, Marga Duit, Freka de Jager, Armald
Rosendahl, Theo Drenth, Hary Schuurman
November
Thea Loois, Egbert Kruize, Tinus Scholtens, Jan Suk, Hilvert Smits, John
Kielman, Engel Perton, Theo Prenger, Harm kruize, Jacob Schudde
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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

Te koop
Door aanschaf van nieuwe motorkleding heb ik nog motorjas in de aanbieding,

Merk: CLOVER
maat: XL
kleur: zwart met grijze stukken incl. losneembare voering.
Henk Schepers
Tel. 0597-412583
GSM: 06-51824125
Vraagprijs € 30,00
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Nieuwe lid
Chris Timmer uit Bad Nieuweschans
(maar woont net over de grens in Duitsland)
Wij wensen Chris veel (toer)plezier bij de Club!

Comic Corner
Een niet meer zo’n jonge man zat in een wegrestaurantje te eten,
toen drie van die kwaadaardige motorfreaks binnen stapten.
De eerste motormuis gaat naar de man toe, duwt zijn sigaret uit in
en gaat aan de bar zitten.
De tweede komt ook op de man af, spuwt in zijn glas en gaat ook
aan de bar zitten.
De derde motormuis keert de man zijn bord ondersteboven en zet
zich ook aan de bar.
Zonder een woord van protest verlaat het ‘slachtoffer” even later op
zijn gemak het restaurant.
Na een poosje zegt één van de bendeleden tegen de dienster; “Pff
.. wat een lullo, da’s toch ook maar een ventje van niks hé”.
“Ja “antwoordt de dienster. “En nog een slechte vrachtwagenchauffeur ook, want hij is net achteruit over drie motoren heen
gereden…..”
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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

Onderzoek toont gevaren motorrijden aan

Motorrijders worden aan veel gevaren blootgesteld in het huidige
verkeer. De beide meest voorkomende zijn: door andere verkeersdeelnemers over het hoofd gezien worden en onderschat worden
wat je snelheid betreft.
Voordat Kawasaki met een nieuwe motor op de markt kwam, waren
vijftig politieagenten met deze motor onderweg en legden in 83
dagen 100.000 kilometer af. Daarbij liet het Institut für Zweiradsicherheit (instituut voor veiligheid op twee wielen), het IFZ, de bikers
elke dag een vragenlijst met hun belevenissen invullen.
Uit de daaropvolgende test kwam duidelijk naar voren dat het onjuist
inschatten van de snelheid en het over het hoofd gezien worden
door automobilisten en beroepschauffeurs het grootste risico vormt
voor motorrijders. Specifiek bij het veranderen van rijrichting worden
motorrijders door deze weggebruikers over het hoofd gezien. Ook
de slechte toestand en andere aspecten van het wegdek vormen
een risico. Rubbersporen op het asfalt en gladde wegmarkeringen
vergen het uiterste van motorrijders.
De jarenlange rijervaring van de politie kwam goed van pas om al
deze gevaarlijke situaties te vermijden. Meer dan de helft gaf aan
bij de test geen of geen noemenswaardige kritieke situaties
meegemaakt te hebben.
Ook de Medische Hogeschool Hannover en de afdeling Rehabilitatieve en preventieve Sportgeneeskunde van de Universiteitskliniek
Freiburg hebben de test gebruikt, maar dan voor medische
onderzoeken. Zij concludeerden dat de verwerking van stress, het
lichaamsgewicht en de algehele conditie een duidelijke invloed
hebben op de rijveiligheid van motorrijders.
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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

Er zijn klaarblijkelijk vier groepen motorrijders:
1. Het voorzichtige type
dat op z’n gemak onderweg is;
2. Het gezondheidstype
met een uitgebalanceerde verhouding tussen sportieve en
ontspannen rijstijl;
3. De rijder die bereid is risico te nemen
overwegend sportief onderweg,
4. De zelfoverschatter
Bij hem is dan ook de hoogste concentratie van het stresshormoon
adrenaline in de urine te bespeuren, wat op psychische belasting
wijst.
Het hormoon noradrenaline, dat op lichamelijke belasting duidt,
was bij alle types - ondanks de verschillen in rijstijl - nagenoeg gelijk.
Hoeveel stress het motorrijden uitlokt heeft de motorrijder, gezien
de testresultaten, met de gashendel dus letterlijk zelf in de hand.
Bij het resultaat van hartfrequentie- en bloeddrukwaarden bleek
dat motorrijders met normaal lichaamsgewicht en een goede
conditie beduidend beter afstaken bij de rest.
Rijders met overgewicht en een matige conditie begeven zich minder
veilig op pad en hebben daardoor een hoger ongeval risico. Hetzelfde
geldt voor rijders met weinig ervaring.
Alles samenvattend kunnen we concluderen uit de test dat
motorrijden absoluut als sport gezien moet worden en om die reden
ook een goede voorbereiding nodig heeft. Ervaring en oefening
dragen wezenlijk bij aan de veiligheid van het motorrijden.
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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

Comic Corner
• Ik denk dat ik in plaats van een paar bomen maar een heel Boskoop.
• Weet je wat Doris Day? die Ray Charles aan.
• Loop jij of Lopik?
• Zullen wij eens naar Gilze-Rijen?
• Deze muziek kan Frank Boeijen.
• De talen die ik spreek, zijn Frans Duijts en Engels.
• James Last twee stukken staal aan elkaar.
• Vind jij het goed dat ik Patricia Paay?
• Zijn het mijnwerkers of de jouwe?
• Zijn het moesappels of zijn ze van pa?
• Zijn het paaseieren of zijn ze van moe?
• Is het goed als ik gras eet? Of wil je dat ik op Moskou?
• Ik krijg post van Ene-co.
• Is Martinair?
• Weet jij waar Katja is? Katja is in de Schuurman.
• Wat voor een beker is dat? Dat is mijn George Baker.
• Ik heb geen verstand van vogels, maar ik weet wel dat Guus Meeuwis.
• Ik heb ruzie met Victor en Rolf, maar gelukkig trek ik er niks van aan.
• Je zult maar een ééndagsvlieg zijn en je dag niet hebben!
• Je moest eens weten wat het kost om er zo goedkoop uit te zien.
• Niet storen! Ik ben al gestoord genoeg!
• Nu kan ik ook mobiel bellen. Op mijn fiets zit een bel!
• Is buiten roken wel goed voor het milieu?
• Als maïsolie van maïs komt, en olijfolie van olijven.
Waar komt babyolie dan vandaan?
• Houden ze op een theefabriek ook koffiepauze?
• Liegt een leugenaar als hij zegt dat hij liegt?
• Waarom zegt men: “De wekker gaat af”, terwijl hij eigenlijk aan gaat?
• Je hoeft niet in een boom te hangen om een eikel te zijn.
• Stimuleer verdraagzaamheid: Wees eens vaker irritant!
• Wie een gat graaft voor een ander is tenminste geen egoïst!
• Meisjes hebben meestal niks om aan te trekken,
en geen plaats om het allemaal op te hangen!
• Mensen die niet gestoord willen worden, zijn het meestal al.
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J.T. KOLTHOF DIAMANTBOREN

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 8.00 tot 12. 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

• Vriendelijke woorden zijn soms kort, maar hun echo sterft nooit uit.
• Wanneer je de draad kwijt bent en een steek laat vallen,
is het tijd om de knoop door te hakken.
• Wees jezelf! Er zijn al anderen genoeg.
• Het is beter om van iets alles te weten dan van alles iets.
• Als het leven geen zin heeft, kan je er ook geen punt achter zetten.
• Het is toch raar… Mijn neus loopt en mijn voeten ruiken.
• Je kunt het laten, je kunt het doen, of je kunt het gewoon laten doen.
• Wijze raad: wat er ook gebeurd, doe alsof het de bedoeling was.
• Als zwemmen goed is voor de ontwikkeling van armen en benen,
waarom hebben vissen dan geen armen en benen?
• Spiegels zouden er goed aan doen even na te denken alvorens de beelden
terug te kaatsen.
• Wat moet je doen als je in een rivier valt waar een bordje staat:
‘Verboden te zwemmen’?
• Wie zijn billen brandt, mag blij zijn dat hij niet omgekeerd stond!
• Arafat was zijn sjaal kwijt, hij had zijn Yasser over gehangen.
• Amerikaanse buffels hebben iets bisonders.
• Als hij niets anders te eten had leefde Godfried van bouillon.
• Kwaliteitslingerie is bijzonder goed.
• Mag je op zondag weekdieren eten?
• Drinken halveert je leven maar je ziet dubbel zoveel.
• Word bokser, dan heb je meer kans op slagen.
• Roken is en blijft een teer onderwerp.
• Doodgaan is stoppen met sterven.
• Ik heb een mooi figuur geslagen, helaas sloeg ze terug.
• Als twaalfuurtje eten we een half eendje.
• Zouden gecloonde kinderen een rode neus hebben?
• De bultenaar besefte dat hij het ergste achter de rug had.
• Alleenstaande dame zoekt zittend beroep.
• De ontevreden klant sleurde het restaurant voor het gerecht.
• Na die hevige regenval stond de migrantenwijk volledig blank.
• Die losse schroef kon hem geen moer schelen.
• Om op schema te blijven moest de tandarts een tandje bijsteken.
• Incest moet in de familie blijven.
• Reeds 2 maanden na de amputatie van zijn been steekt deze man op eigen
houtje de straat over.
• Door naar de klok te kijken wordt onze kleine wijzer.
• Toen ik de prijs van de sla zag kreeg ik een krop in de keel.
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Verkoop van verwarming en sanitair
Q Deskundig advies en vaste lage prijzen
Q

Bestel eenvoudig online op warmteservice.nl
Meer informatie: 0900 - 23 56 897 (0900-belnuWS / € 0,01 p.m.)

Warmteservice Veendam Van Stolbergweg 30

(0598) 65 46 00
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Pech in alle soorten
• Hoe verder het eerstvolgende benzinestation, hoe groter het insect
dat uiteenspat op je vizier.
• Droog je net weer op na een rit in de regen, dan gaat het weer
regenen.
• Zit je zonder benzine, dan maakt het niet uit welke richting je
opgaat, het dichtstbijzijnde benzinestation bevindt zich altijd in
de tegenovergestelde richting.
• De kans dat je helm hard op ruw beton of asfalt valt is omgekeerd
evenredig met de kosten van aanschaf en hoe nieuw hij is.
• Hoe later op de dag, hoe schaarser de hotels en kampeerplaatsen.
• Je eerste succesvolle wheelie is altijd in de buurt van een tot dan
toe onopgemerkte politieagent met een hekel aan motorrijders.
• De besteltijd van je benodigde motoronderdelen wordt langer naar
mate je ze harder nodig hebt.
• Dat leuke meisje praat waarschijnlijk tegen je ondanks het feit
dat je een motorrijder bent.
• Als er drie auto’s op jouw weg rijden, zijn de bestuurders dronken
en is er geen politie in de buurt.
• Als je motor stuk gaat is net dat onderdeeltje stuk waardoor hij
helemaal uit elkaar moet.
• Wil je je motor schoonmaken, begint het altijd te regenen.
• Hoe schoner je windscherm, hoe groter de aantrekkingskracht
voor insecten.
• Je motordealer heeft altijd een prima financieringsplan voor de
motor die je nodig hebt maar die je je eigenlijk niet kunt
veroorloven.
• Een lekke band krijg je altijd “in the middle of nowhere”.
• Hoe later je bent, hoe groter de kans dat je voor elk rood licht
moet stoppen.
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• Maakt niet uit hoe lang en hoe hard je naar je motor gezocht hebt,
als je hem hebt gekocht zal hij altijd ergens anders in de uitverkoop
staan.
• De andere rij gaat altijd sneller.
• Heb je een lening voor je motor nodig, dan moet je eerst bewijzen
dat je die lening eigenlijk niet nodig hebt.
• Alles wat je aan je motor wilt veranderen zal je meer tijd en geld
kosten dan je hebt gepland.
• Als je maar lang genoeg aan je motor rotzooit, zul je hem
uiteindelijk verprutsen.
• Als alles goed lijkt te gaan, heb je vast wat over het hoofd gezien.
• Alles gaat slechter onder druk.
• Als er een kans bestaat dat iets fout gaat, is het altijd datgene wat
de grootste schade aanricht.
• Alles duurt langer dan je denkt.
• Alles duurt langer dan nodig is.
• Een vallend onderdeel van je motor landt altijd daar waar het de
meeste schade aanricht.
• Het licht aan het eind van de tunnel is een trein.
• Als vastgesteld wordt dat er vier mogelijkheden zijn om iets te
laten mislukken, en je schakelt deze vier uit, dan blijkt er beslist
nog een vijfde te bestaan.
• Hoe groter je banden, hoe dieper het spoor.
• Dingen aan het lot overlaten voeren je van de regen in de drup.
• Uitzonderingen zijn talrijker dan regels.
• Elke oplossing brengt nieuwe problemen.
• Op het moment dat je verzekering afloopt verdriedubbelt de kans
op een ongeluk.
• Een ongeluk komt zelden alleen.
• Alles gaat altijd in een keer fout.
• De eerste negentig procent van een opdracht beslaat 10 procent
van de tijd, de overgebleven 10 procent van de opdracht de andere
90 procent.
• Elke aanwijzing die verkeerd begrepen kan worden, zal ook
verkeerd worden begrepen.
• Als je motorsleutel laat vallen, gebeurt dat altijd boven een putje!
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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

De 9 geboden van een goede motorrijder

• Een val is nooit iemands fout behalve de jouwe.
• Rij alsof alle anderen op de weg idioten zijn hetgeen niet zelden
ook het geval is. Met andere woorden: anticipeer op stommiteiten
van anderen. Probeer aan de andere kant alles te doen om zelf
gezien te worden en maak datje er zeker van bent datje gezien
wordt.
• Ga nooit de weg op indien je lichamelijk en geestelijk niet in conditie
bent. Alcoholgebruik is daar een aspect van. Zo niet dan ben je een
gevaar voor jezelf en de anderen.
• Controleer regelmatig voor je de weg opgaat banden, remmen, accu,
verlichting, olie en ketting of kardan (BRAVOK).
• De aanschaf van een motorfiets is niet de enige kostenpost. Goede
kledij is onontbeerlijk voor je veiligheid en gezondheid.
• Remmen zijn enorm belangrijk. Investeer liever in een goede
verzorging en eventueel verbetering van de remmen in plaats van
in onnodige prullen.
• Elke motorfiets die de weg op gaat dient in perfecte staat van
onderhoud te verkeren. Wie een noodstop moet uitvoeren heeft al
minstens 4 dingen verkeerd gedaan.
• Zeker bij motorrijders komt hoogmoed voor de val. Overschat jezelf
niet. Diegenen die denken dat ze het wel kunnen, liggen meestal
het eerste tegen de vlakte.
• Toon respect voor je medeweggebruikers en dan zeker voor
voetgangers en fietsers, voor de omgeving waar je doorheen rijdt
en het milieu.
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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
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Naam
Roepnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mail
Digitale ledenservice
Geboortedatum
Geslacht
Rijbewijs A
Datum
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:
: 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)
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. 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
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