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Beste motorvrienden,

Het jaar loopt weer ten einde en dat betekent voor de meeste van ons de

motor “op stal“ gaat. De wegen worden slechter en er ligt zout op. Tijd voor

een winterbeurt.

We hebben dit jaar weer kunnen genieten van een aantal mooie tochten.

Wat mij zorgen baart is de aanwas van nieuwe en met name jonge leden.

Daar zit weinig groei in. De rijscholen hebben toch een behoorlijk aantal

jonge cursisten, maar wij zien daar als club niets van.

Ook baart het mij zorgen dat de kosten voor het motorrijden steeds hoger

worden. De kosten voor verzekering, wegenbelasting en brandstof stijgen

steeds meer. Ondanks de nog steeds lage contributie zijn de kosten voor

een toertocht aanmerkelijk. Een tankbeurt en in de meeste gevallen een

maaltijd  onderweg doet zo’n dag qua kosten steeds duurder worden. Ik

kan mij dan ook voorstellen dat er minder deelnemers zijn aan onze tochten.

Ook de mogelijk op handen zijnde APK keuring voor motoren zal daar geen

positieve bijdrage aan zijn. Een APK, waarbij de kosten wellicht een

€ 50,00 zijn, wordt dan snel gezien als geldklopperij. Maar vooruit kijken

en positief blijven en uitzien naar het nieuwe motorseizoen en ons etentje

bij de chinees.

Namens het bestuur wens ik jull ie allenNamens het bestuur wens ik jull ie allenNamens het bestuur wens ik jull ie allenNamens het bestuur wens ik jull ie allenNamens het bestuur wens ik jull ie allen
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Adressen enzo...
VVVVVoorooroorooroorzittzittzittzittzittererererer (e-mail: voorzitter@mcmios93.nl)

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

Secretaris & LedenadministratieSecretaris & LedenadministratieSecretaris & LedenadministratieSecretaris & LedenadministratieSecretaris & Ledenadministratie (e-mail: secretaris@mcmios93.nl)

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

PenningmeesterPenningmeesterPenningmeesterPenningmeesterPenningmeester (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 bestuurAlgemeen bestuurAlgemeen bestuurAlgemeen bestuurAlgemeen 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

TTTTToercommissieoercommissieoercommissieoercommissieoercommissie (e-mail: toercommissie@mcmios93.nl)

Jaap Duit H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597 - 615607

René Hoesen Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 0597-618927

Sipke Roukema Bovenburen 101, 9675 HB Winschoten, 0597 - 421609

Hilvert Smits Jac. Perkstraat 10, 9673 HL Winschoten, 0597 - 422493

Luppo Teuben Middenweg 2, 9698 AN Wedde, 0597 - 562628

RedactieRedactieRedactieRedactieRedactie (e-mail: redactie@mcmios93.nl)

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

René Hoesen Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 0597-618927

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

Jan Wierenga Bovenburen 107, 9675 HB Winschoten, 0597- 417076

KKKKKopij vopij vopij vopij vopij voor nummer 1 moeoor nummer 1 moeoor nummer 1 moeoor nummer 1 moeoor nummer 1 moet binnen zijn vt binnen zijn vt binnen zijn vt binnen zijn vt binnen zijn voor 1oor 1oor 1oor 1oor 15 f5 f5 f5 f5 februari 20ebruari 20ebruari 20ebruari 20ebruari 20111113.3.3.3.3.

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.

LidmaatscLidmaatscLidmaatscLidmaatscLidmaatschap MC Mios '93hap MC Mios '93hap MC Mios '93hap MC Mios '93hap MC Mios '93
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.



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, sprotieve-

en hobby activiteiten.

Tel. BAG-WINSCHOTEN: 0597 - 563479 e-mail: winschoten@bag-nn.nl

Tel. BETER in BEWEGEN: 0597 - 562701 e-amil: beterinbewegen@hotmail.com

Fax: 0597 - 563496

Glasservice  en

Schilderwerken

H. Stukje

Lageweg 51 9698 BK Wedde

Telefoon 0597 - 541 250

Fax 0597 - 542269

Autotel. 06 - 55 83 88 60

Bij ons komt u ook in aanmerking voor

de winterpremie. Voor woningen ouder

dan 15 jaar geldt het 6 % b.t.w. tarief.

Voor onderstaande werkzaamheden:

- Binnen- en buiten schilderwerk

- Behangen

- Diverse soorten wandafwerking

- Diverse soorten enkel glas op voorraad

- Diverse soorten isolatieglas

- Aanpassing kozijnen voor isolatieglas

- Kitwerk badkamers ect.

- Houtrot reparaties

- Winkel in verfartikelen

- Met een kleurmengmachine

AA Stroom 22

9665 SK  Oude Pekela

Tel.: 0597-612363

Sport-, Bad-, Turnkleding

Ruitersportartikelen

GERERERERERVVVVVOOOOO Sport-,

Reclame en H.O.D.

Vaantjes Erelinten Sportprijzen

Trofeeën Rozetten Zeefdruk

Bekers Reklame- en relatieartikelen

Medailles Eigen graveerinrichting
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Agenda 2013

AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen
Motorrijders die geen lid zijn van de club en graag een keer met een

ledentoertocht ter introductie willen meerijden, wordt een vergoe-

ding 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 tegen-

over 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 penning-

meester betalen. Echter niet tijdens toertochten. Bankrekening-

nummer: 30.66.43.014 t.n.v. MC Mios ’93 te Blijham.

Mededelingen

DatumDatumDatumDatumDatum SoortSoortSoortSoortSoort LengteLengteLengteLengteLengte Star t t i jdStar t t i jdStar t t i jdStar t t i jdStar t t i jd

28 april Open Voorjaarstocht 220 km 9.00-11.00 uur

26 mei Monstertocht 300 km 9.00 uur

23 juni Uitslaaptocht 140 km 13.00 uur

4 t/m 7 juli Hotelweekend (Zie ook: www.hexenhaus.nl)

In “Motorel Hexenhaus” te Bullay.

25 augustus Open Rabobanktoertocht 220 km 9.00-11.00 uur

22 september Puzzeltocht 180 km 9.30 uur

13 oktober Ledentocht 175 km 9.30 uur

De start is bij Eetcafe De Leeuw

3 november Snerttocht 130 km 10.00 uur

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.



Trefpunt voor alle motorrijders

MOTOPORT LEEK

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 uit-

gebreide 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 HÉT ADRES VOOR ELKE MOTORRIJDER

www.motopor tleek.nl

MOTOPORT LEEK, ZERNIKELAAN 6A, 9351 VA LEEK, INDUSTRIETERREIN LEEKSTERHOUT, TEL.: 0594 - 511349 / FAX: 0594 - 511363



9

InschrijvInschrijvInschrijvInschrijvInschrijvenenenenen
Om verzekeringstechnische en organisatorische redenen dient

iedereen zich bij elke toertocht in te schrijven, dus ook bij de leden-

toertochten.

KKKKKororororortingtingtingtingting
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 ClubartikelenMC Mios ’93 ClubartikelenMC Mios ’93 ClubartikelenMC Mios ’93 ClubartikelenMC 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.

Digitale ledenserDigitale ledenserDigitale ledenserDigitale ledenserDigitale ledenservicevicevicevicevice
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 aange-

vraagd 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 on-

der vermelding van: naam, e-mailadres en lidnummer.

Mededelingen
deel 2



Autoschadebedrijf

BONNIE BISSCHOP

Hoofdweg 62a

9695 AL  Bellingwolde

Tel.: 0597-532662

J.D. van der Veenstraat 17 9672 AD Winschoten

Tel.: 0597-413257 Fax.: 0597-421339

www.glaszaakwiegers.nl

Glaszaak Wiegers
Al meer dan 25 jaar

een begrip in Winschoten en omgeving.

Groothandel in vlakglas voor zowel

bedrijven als particulieren.

* Vlakglas * Spiegels

* Isolatieglas * Geslepen glas

* Glas in lood * Ventilatieroosters
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Puzzeltocht
door Marjolein van Heteren

Hallo mede-rijders,Hallo mede-rijders,Hallo mede-rijders,Hallo mede-rijders,Hallo mede-rijders,

Vandaag hebben we een puzzeltocht gereden van ca. 120 km lang.

Het was een geweldige dag, de opkomst is beter dan vorig jaar. Dit

heeft grotendeels ook met het weer te maken gehad, het was een

zonnige dag met weinig wind en een aangenaam temperatuurtje. In

totaal zijn er 20 motoren en een aantal bijrijders. Vol spanning

hebben we ons verzameld bij de Hendy Bar, waar Jaap ons uitleg

geeft van wat er ons te wachten staat.

Nieuwe spelregels...Nieuwe spelregels...Nieuwe spelregels...Nieuwe spelregels...Nieuwe spelregels...
Dit jaar zijn de spelregels, ff anders dan anders. We zijn in 2 groepen

verdeeld van ongeveer 10 man met iemand van de spelleiding achter

de groep aan.  Jaap uiteraard in de auto, motorrijden gaat een beetje

moeilijk als je net je sleutelbeen gebroken hebt. Ik zat in de 2e

groep, we reden na zo’n 100 meter al verkeerd. Dus maar keren op

de weg. Nog bedankt namens de buurt. De opdracht was, om via

een leuke route naar een bepaalde stopplek te gaan. Daar krijg je

dan een vraag die je moet beantwoorden op je formulier. Het kwam

ook voor dat je onderweg ergens op moest letten en dan het antwoord

onthouden moest tot de volgende stopplek.
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Bijvoorbeeld, in Bad Nieuweschans kwamen we langs een wegwijzer

waarop stond hoeveel kilometer het is naar de Himalaya. Onthouden

en later opschrijven! Tussen de middag stond er een buffet voor ons

klaar in Chinees restaurant Kan Le te Bellingwolde. Hier waren de

beide groepen weer even herenigd.

Nu konden we even nadenken welk antwoord we nou precies

moesten geven op de vraag : Hoelang is een Chinees? Verder met

het 2e gedeelte van de tocht kwamen we door een aantal dorpen

rond Winschoten zoals Midwolda, Oostwold en  Westerlee . Ook hier

werden soms pittige vragen gesteld zoals:



DrDrDrDrDrooooogisterij Pgisterij Pgisterij Pgisterij Pgisterij Pererererertontontontonton

Raadhuisstraat 8, Blijham

Tel.: 0597 - 562255

Voor al uw:

Geneesmiddelen

Homeopathie

Pasfoto’s

Foto-werk

Kadoartikelen

Wenskaarten

tevens Solo-stomerij
Hoofdweg 249 - Bellingwolde

Tel. 0597-532828 - fax 0597-532933

Chinees Specialiteiten Restaurant

“Kan Le”

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

“Eetcafe Wedderbergen”
Voor gezelligheid en rust

in een bosrijke omgeving.

Graag tot ziens

Openingst i jden:Openingst i jden:Openingst i jden:Openingst i jden:Openingst i jden: Berend & JannieBerend & JannieBerend & JannieBerend & JannieBerend & Jannie

Van 1 april tot 1 oktoberVan 1 april tot 1 oktoberVan 1 april tot 1 oktoberVan 1 april tot 1 oktoberVan 1 april tot 1 oktober

Vanaf 11:00 uur ‘s morgensVanaf 11:00 uur ‘s morgensVanaf 11:00 uur ‘s morgensVanaf 11:00 uur ‘s morgensVanaf 11:00 uur ‘s morgens Zaalruimte tot 120 personenZaalruimte tot 120 personenZaalruimte tot 120 personenZaalruimte tot 120 personenZaalruimte tot 120 personen

TTTTTel: 06 - 1el: 06 - 1el: 06 - 1el: 06 - 1el: 06 - 14 44 44 44 44 41 79 601 79 601 79 601 79 601 79 60
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Toch wel handig, google….

Bij Heiligerlee hadden we weer een

stopplek, waarbij er een vraag was

over Graaf Adolf. Dus iedereen

sjouwen naar het beeld om te lezen

wat er op zou staan. Om een uur of

vier was iedereen weer terug. Er

moest nog even gedobbeld worden

en daarna kwam de prijsuitreiking

met heuse bekers!

De poedelprijs is naar Ruud gegaan.De poedelprijs is naar Ruud gegaan.De poedelprijs is naar Ruud gegaan.De poedelprijs is naar Ruud gegaan.De poedelprijs is naar Ruud gegaan.

Op de 3Op de 3Op de 3Op de 3Op de 3eeeee plaats: Jasper van Heteren plaats: Jasper van Heteren plaats: Jasper van Heteren plaats: Jasper van Heteren plaats: Jasper van Heteren

Op de 2Op de 2Op de 2Op de 2Op de 2eeeee plaats: Ria Koltholf plaats: Ria Koltholf plaats: Ria Koltholf plaats: Ria Koltholf plaats: Ria Koltholf

En 1En 1En 1En 1En 1eeeee is geworden: Jan Kolthof. is geworden: Jan Kolthof. is geworden: Jan Kolthof. is geworden: Jan Kolthof. is geworden: Jan Kolthof.

Het was een geslaagde dag, volgend jaar iedereen weer meedoen!

Er wordt dan op een andere manier gepuzzeld heb ik al begrepen.
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Comic Corner
Een man tegen een dokter: “Ik heb precies gedaan wat u me gezegd

heeft, ik ben twee weken op vakantie gegaan en voel me nu kiplekker.

Ik vraag me nu alleen nog af wanneer ik eieren zal kunnen leggen.”

Meester: “Edje, als ik drie eieren op tafel leg en jij legt er nog vier bij,

hoeveel eieren liggen er dan op de tafel?” Edje: “Drie, meester. Ik kan

namelijk geen eieren leggen”.

Ene kip tegen de andere: “Ik heb vannacht zulke hoge koorst gehad

dat ik een hard gekookt ei heb gelegd”.

Twee eieren staan in de rij aan de kassa van de winkel vraagt het ene

ei aan het andere: “Zeg hoe gaat het nu met je broer?” Antwoord van

het andere ei: “Heel goed, hij is nu advocaat”.

Er liggen twee eieren op het aan recht, zegt de een tegen de ander:

“Pas op, ik duw je eraf!” Zegt de ander: “Ach, klets”.



Hoofdweg 35
9698 AA Wedde

Tel.: (0597) 52 22 95
www.eetcafedeleeuw.nl

Voor een gezellig hapje of

drankje ga je naar:

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                   info@hotelmeppen.de

Hotel

Restaurant

Zaalverhuur
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Schnitzeltocht
door Debbie en Albert de Boer

Het is zondagochtend 7 oktober en wij gaan vandaag meedoen aan

de Schnitzeltocht. Het zou mooi weer worden zo voorspelden enige

leden en onze weerman Pietje opgetogen. Wij werden die ochtend

gewekt door een enorme regenbui en hadden zoiets van laat maar.

Even later hield het op en begon het licht te worden aan de horizon.

En het werd nog lichter. Zo licht dat wij toch bijna zouden denken dat

de zon daadwerkelijk nog gaat schijnen.

We kropen in onze kleding en gingen richting Wedde waar we in

café De Leeuw met een pittig bakje werden ontvangen. Een lekker

stukje cake, iedereen even begroeten en dan zo langzamerhand de

weg op. Totaal reden er 26 leden mee op 20 motoren (dus 6 duo’s).

Wij verdeelden ons in twee groepen. Groep 1 (de snelle groep)

aangevoerd door René H. en groep 2 uiteindelijk aangevoerd door

Albert de B. Groep 1 vertrok en groep 2 zou even later volgen. Nou

hadden wij als groep 2 ook wel direct mee kunnen vertrekken. Groep

1 zou er toch wel vandoor gaan.

De tocht ging richting Duitse grens die wij al gauw achter ons lieten

om via een erg mooie route naar onze eerste stop te gaan. In een

klein restaurantje langs de weg (even in het duits) gab es Kaffee

und Kuchen.

Groep 1 had al van de

kostelijkheden geproefd.

Rhabarberkuchen und

Käsekuchen……lekker,

lekker, lekker. Aber ohne

Sahne…..Tja.



EK

E. Komies
Schilders- en afwerkingsbedrijf

Vossenkamp 138 tel.: 0597-422050

9675 KM Winschoten

* 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
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Toen wij (groep 2) binnen kwamen hadden zij (groep 1) een hoop

gezelligheid. Er werd druk gepraat en gelachen. Ein Damenkränschen

beim Kaffeeklatsch is daar niets bij. Wij hebben die heerlijkheden

dan ook maar even geproefd en het was inderdaad erg lekker. Koffie

werd in mokken geschonken en daar had je op zich wel genoeg aan

eentje. Nog even zitten, een sanitaire stop en dan maar weer verder.

De route was heel erg mooi en dat lag waarschijnlijk ook aan het

ontzettend mooie weer. De zon scheen volop. Men zou bijna

vergeten dat het oktober was maar daar werd je wel aan herinnert

als je door de bossen reed. Daar was het helemaal niet aangenaam.

Daar was het oktobertemperatuur. Bah. Gelukkig was het overgrote

deel van de tocht in de open vlakte zodat wij konden genieten van

de (laatste) warme stralen van de zon.

Halverwege kwamen wij bij het restaurant aan waar wij schnitzel

gingen eten.



CHINEES INDISCH RESTAURANT

Ying PingYing PingYing PingYing PingYing Ping

Blijhamsterstraat 60

9671 AX Winschoten

Tel.: 0597 - 425 100

www.yingping.nl
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Het was er aangenaam warm. Er stond en heuse houtkachel in de

zaal. De tafels waren allemaal gedekt en toen wij voltallig waren

werd de bestelling opgenomen. Even later werd ons alles gebracht

en konden we aanvallen. Behalve een bord met een schnitzel erop

stonden op de tafel nog verschillende sauzen, frietekes (oh nee,

pommes), aardappelkroketten, gebakken champignons en groente?

Ook konden we gebruik maken van een saladebuffet. Het was erg

lekker. Op dit soort momenten heerst er toch een vreed(t)zame

stilte. Na het eten konden we nog eventjes uitbuiken en dan ging

het weer verder.

De terugweg was aangebroken en ook deze deed niet onder voor de

heenweg. Mooie omgeving met prachtige weggetjes en zo zat

iedereen even weg te dromen. Maar daar kwam gauw een eind aan

want er was een stukje weg, nou, daar heb je geen trilplaat voor

nodig om door elkaar geschud te worden. Ik denk dat menigeen

zoiets had van nu kan ie wel weer. Gelukkig was dit van korte duur.

De tussentijdse stop was bij een (water)molen. Een idyllisch plekje.

Waarschijnlijk hebben daar al

verschillende kunstenaars

gezeten om schetsen te maken.

Daar zijn de meesten van onze

groep even naartoe gelopen om

te kijken hoe het grote waterrad

langzaam zijn rondjes draait.

Het laatste stukje van de tocht verliep ook voorspoedig ondanks de

donkere wolken hebben wij geen regen gehad. Oké, een paar spatjes

maar niet van betekenis, wij kwamen droog over. Onderweg hebben

wij toeterend en zwaaiend van enkele rijders afscheid genomen en

zijn zelf naar Blijham gereden. Hier was niemand meer aanwezig.

Chris wilde nog weten waar Jaap woonde om zijn oortje op te halen

die hij voor de start al kwijt was. Dit hebben we samen gedaan en zo

sloten wij deze heerlijke dag af. Het was weer erg fijn met elkaar.

Tot een volgende keer.



H. Feringa Autotechniek

Flessingsterrein 8

9665 BZ  Oude Pekela

Tel.: 0597-675346

06-22549045

Ø Reparatie van alle merken

Ø Personenauto’s

Ø Bedrijfsauto’s

Ø Motoren

Ø Four Wheel Drive specialist

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

Autorijschool

Edwin Hillenga

VEILIG DE WEG OP

Burg. Schönfeldsingel 36

9671 CJ

Winschoten

tel. 0597-412670

of   06-22493034

www.rijschooledwinhillenga.nl
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Snerttocht
door René Hoesen

Het heeft gevroren….Het heeft gevroren….Het heeft gevroren….Het heeft gevroren….Het heeft gevroren….
Ja, inderdaad als ik de gordijnen open doe op deze zondagmorgen

zie ik dat het heeft gevroren. Echter schijnt het zonnetje wel lekker

en zo waren de voorspellingen voor vandaag eigenlijk niet. Gelukkig

hebben de mannen en vrouwen van het weer het wel vaker mis. De

dag voor de snertrit nog andere winterhandschoenen gekocht en

die krijgen dus direct een goede vuurdoop.

We zijn een beetje laat….We zijn een beetje laat….We zijn een beetje laat….We zijn een beetje laat….We zijn een beetje laat….
In het weekend willen we toch graag een beetje uitslapen en

daardoor zijn we een beetje aan de late kant bij de Hendy Bar waar

al een heel rijtje motoren op ons staat te wachten. Ze wisten dat we

kwamen want dat hadden we de vorige dag al op facebook gemeld,

maar er kan natuurlijk altijd onverhoopt iets tussenkomen.

De eerste groep valt buiten de boot….De eerste groep valt buiten de boot….De eerste groep valt buiten de boot….De eerste groep valt buiten de boot….De eerste groep valt buiten de boot….
Ja, er is al een groepje onderweg en die zien we de rest van de dag

niet weer. Da’s jammer voor hun want eigenlijk was de snert afgelast

omdat de weersvoorspellingen eerder die week niet zo daverend

waren. Jammer, want Jaap belt vanaf de koffiestop in Rolde nog

even met de Pekelahof in Oude Pekela of daar misschien toch een

koppie snert genuttigd kan worden. Dat is dus mooi geregeld voor

ons maar de eerste groep heeft dat niet meegekregen.

Modder op de wegen….Modder op de wegen….Modder op de wegen….Modder op de wegen….Modder op de wegen….
Wat je natuurlijk altijd kunt verwachten in deze periode van het jaar,

zijn vieze modderige wegen omdat de boeren graag hun gewassen

willen oogsten voor het invallen van de lange koude winter. De week

voor het rijden van deze tocht hadden ik en mijn Gebientje deze

tocht gecontroleerd en ook toen waren de wegen niet helemaal

schoon maar het was allemaal wel te doen. Dat was de dag ervoor

wel anders voor motorclub MRTO want daar zijn tijdens een tocht

maar liefst 7 motoren uitgegleden met als gevolg veel schade en

zelfs een gebroken knie. Sterkte met het herstel.



WierWierWierWierWiertsematsematsematsematsema     HOUTHOUTHOUTHOUTHOUT

Hoofdstraat 63-65, 9686 VG  Beer Beer Beer Beer Beertatatatata
TTTTT. 059. 059. 059. 059. 0597 - 33 17 - 33 17 - 33 17 - 33 17 - 33 10 60 60 60 60 64   M. 06 - 305 306 684   M. 06 - 305 306 684   M. 06 - 305 306 684   M. 06 - 305 306 684   M. 06 - 305 306 68

e-mail: wiere-mail: wiere-mail: wiere-mail: wiere-mail: wier tsemahout@ziggo.nltsemahout@ziggo.nltsemahout@ziggo.nltsemahout@ziggo.nltsemahout@ziggo.nl

maatwerk in kozijnen - tevens levering van tuinhoutmaatwerk in kozijnen - tevens levering van tuinhoutmaatwerk in kozijnen - tevens levering van tuinhoutmaatwerk in kozijnen - tevens levering van tuinhoutmaatwerk in kozijnen - tevens levering van tuinhout
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Snert op de tafel…..Snert op de tafel…..Snert op de tafel…..Snert op de tafel…..Snert op de tafel…..

Bij snert hoort roggebrood met spek maar dat kon de Pekelahof op

zo’n korte termijn niet meer regelen maar een stokbroodje met

kruidenboter past ook prima bij de overheerlijke snert. Dus in overleg

met Jaap is besloten om de Pekelahof ook direct te vragen voor de

snerttocht van volgend jaar.

Snertbudget….Snertbudget….Snertbudget….Snertbudget….Snertbudget….

In voorgaande jaren werd de snert uit de clubkas betaald om het

een extra gezellige geslaagde tocht te maken. Dit jaar moesten we

zelf opdraaien voor de kosten en gelukkig konden we met de

Pekelahof een prima prijsje afspreken. ‘k Heb als toercommissielid

nog wel geprobeerd om het bonnetje in te leveren bij de

penningmeester maar die trapte daar niet in.
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De adverteerders denken aan ons...

Denkt u aan onze adverteerders!

HoHoHoHoHotttttelwelwelwelwelweekeekeekeekeekend 20end 20end 20end 20end 201111133333

Tijdens de koffiestop hoorde ik dat de mailing voor het hotelweekend

van2013 ook al rondgestuurd was en die had ik door mailproblemen

niet ontvangen. Dus we hebben ons ter plaatse direct maar

opgegeven voor volgend jaar.

En nu zitten de ritten van dit jaar er al weer op en zal de VFR het de

komende tijd een beetje rustig aan kunnen doen want volgend jaar

gaan we er weer volop tegenaan. Binnenkort nog jaarvergadering

en dan zitten we al weer in 2013. Kijken wat ons dat allemaal gaat

brengen.

Een filmpje van de rit staat op Youtube.

Gewoon even zoeken op VFRené Hoesen.

Nieuwe leden

We hebben weer een nieuw lid die opgenomen is in de motorfamilie

MC Mios ’93, nl.

JoeJoeJoeJoeJoey Ty Ty Ty Ty Teuben uit Weuben uit Weuben uit Weuben uit Weuben uit Weddeeddeeddeeddeedde

Veel plezier bij deze gezellige motorclub.
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Hotelweekend 2013

In 2013 willen we weer met zijn allen een gezellig weekendje weg.

De bedoeling is om er dit jaar 4 dagen4 dagen4 dagen4 dagen4 dagen van te maken en wel van

donderdag 4 juli t/m zondag 7 juli. Ik heb kamers gereserveerd in:

“Mo“Mo“Mo“Mo“Motttttorel Heksenhaus” Bahnhofstrasse 20, 56859 Bullaorel Heksenhaus” Bahnhofstrasse 20, 56859 Bullaorel Heksenhaus” Bahnhofstrasse 20, 56859 Bullaorel Heksenhaus” Bahnhofstrasse 20, 56859 Bullaorel Heksenhaus” Bahnhofstrasse 20, 56859 Bullayyyyy.....

Dus hierbij nodig ik de liefhebbers uit om mee te gaan. Het hotel

heeft een ruim aantal kamers maar vol is toch vol dus geef je zo

snel mogelijk op. De kosten p/p voor een 1 persoonskamer zijn

€ 165,00 voor een 2 persoonskamer € 150,00 en voor een 4

persoonskamer € 135,00. Dit is half pension dus met 3x ontbijt

buffet en 2x diner en 1x BBQ. De heenreis is 400 tot 450 km en het

is de bedoeling dat we op vrijdag en zaterdag een paar mooie tochten

door de omgeving gaan rijden van ongeveer ± 250 km. Dus denk er

de komende (feest)dagen maar even over na en mail mij.

(www.heksenhu is .n l )(www.heksenhu is .n l )(www.heksenhu is .n l )(www.heksenhu is .n l )(www.heksenhu is .n l )



Morigerweg 22 - 9697 SN  Blijham

Telefoon 0597 - 561433

Voor al uw:

♦♦♦♦♦ NIEUWBOUW - VERBOUW

♦♦♦♦♦ ONDERHOUD - RENOVATIE

♦♦♦♦♦ TIMMERWERKZAAMHEDEN
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Verjaardagskalender

December:December:December:December:December:

Jan Meijer, Albert Kupers, Vincent Suk, Herma Hummel-Waarheid,

Klaas de Wind, Ruud Westerbaan, Arjan Koster, Ramon Leeuwerik,

Rene van der Lans, Jan Wierenga, Philip van de Zijl, Albert de Boer &

Klaas van Klinken

Januari :Januari :Januari :Januari :Januari :

Willem Lohof, Sieb Wierenga, Harry Stukje, Manuela Beikes,

Thomas Rosendahl, Geert-Jan Glazenborg, Jannie Mulder-Hummel,

Lyda Teuben-Schutter & Johan van de Wal

Februari :Februari :Februari :Februari :Februari :

Henk Arends, Henk Jelijs, Pieter de Waard, Peter de Vries,

Jan Jansingh & Annie van de Zijl-Venema

Maart :Maart :Maart :Maart :Maart :

Arie de Boer, Kees Meijer, Mario Oldenburger & Gert Drenth

Opgave voor het hotel-weekend kan bij Jaap Duit

t/m 3t/m 3t/m 3t/m 3t/m 31 januari 201 januari 201 januari 201 januari 201 januari 201111133333 het liefst via e-mail naar:

jaapzumo@gmail.com of anders via telefoon 0597-615607 of

mobiel 06-42489683.

De betaling gaat weer net als vorig jaar via mij en dan graag voor

2 maart 2013 op rekeningnummer 360759408 tnv. J. Duit

met vermelding van hotel-weekend 2013.



DE SNIKKE

PARTY     SERVICE

TEL.: 0597 - 612980
VOOR AL UW: Bruiloften, Recepties, Broodtafels, Koude en
Warme Buffetten, Barbecues, Diners, Oud Hollandse Spelle-
tjes, 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
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In januari zal in de Martiniplaza te Groningen voor de 18e keer Dé

Noordelijke Motorbeurs worden gehouden. Ook in 2012 was de 10.000

m2 beursvloer weer gevuld met meer dan 100 standhouders.

Oorspronkelijk was het evenement bedoeld voor de noordelijke provincies

maar het is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste en

allesomvattende motorbeurzen van Nederland. De ca. 18.000 bezoekers

die het evenement jaarlijks trekt, komen ook niet alleen meer uit het

Noorden maar vanuit het hele land en zelfs uit België en Duitsland. De

eerste editie van dit evenement, in januari ’96, was met ruim 80

standhouders en maar liefst 16.000 bezoekers direct al een groot succes.

Dé Noordelijke Motorbeurs wordt gehouden in de centraal gelegen en via

de A28 en de A7 goed bereikbare Martiniplaza te Groningen.

Dé Noordelijke Motorbeurs in ’t kort:Dé Noordelijke Motorbeurs in ’t kort:Dé Noordelijke Motorbeurs in ’t kort:Dé Noordelijke Motorbeurs in ’t kort:Dé Noordelijke Motorbeurs in ’t kort:

Omschrijving:Omschrijving:Omschrijving:Omschrijving:Omschrijving: beurs gericht op producten en diensten uitsluitend op

motorgebied, waarbij aandacht voor onder andere: nieuwe en gebruikte

motoren, accessoires, kleding, verzekeringen, reizen, presentaties en

demonstraties.

Datum:Datum:Datum:Datum:Datum:  18, 19 en 20 januari 2013

Locat ie :Locat ie :Locat ie :Locat ie :Locat ie :  Martiniplaza, Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen

 (aan de snelweg A7 Groningen - Drachten)

Openingst i jden:Openingst i jden:Openingst i jden:Openingst i jden:Openingst i jden: vrijdag 18 januari 18.00 - 22.00 uur

zaterdag 19 januari 10.00 - 18.00 uur

zondag 20 januari 10.00 - 18.00 uur

TTTTToegangspr i js :oegangspr i js :oegangspr i js :oegangspr i js :oegangspr i js : volwassenen € 12,00

65+-ers € 6,00

kinderen 8-12 jaar € 6,00

kinderen t/m 8 jaar gratis

Organisat ie :Organisat ie :Organisat ie :Organisat ie :Organisat ie :Organisatiebureau Fremar b.v.

Websi te :Websi te :Websi te :Websi te :Websi te : www.denoordelijkemotorbeurs.nl

Dé Noordelijke Motorbeurs 2013
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Mensen, Bedankt!
door Marga Duit

Zaterdag 8 september 2012 hadden we al weer de Run in

Winschoten. Jaap had zich bij Christien op gegeven om eens weer

mee te doen. Lekker op de motor en het weer werkte ook nog mee

en ik ging heerlijk met schoonmama bij ons in Pekela over de

jaarmarkt.

Tegen kwart voor vijf was ik weer thuis, even een bakkie leut, lekker

douchen en heerlijk met z’n tweetjes thuis vanavond, maar helaas

liep die heerlijke avond heel anders dan gepland.

Om tien minuten over zes belt Jaap met de mededeling, je moet

niet schrikken, maar ik ben in het ziekenhuis. Gelukkig schrik ik niet

zo gauw, dus vraag ik heel rustig, waarom ben jij in het ziekenhuis?

Vermoedelijk had hij zijn sleutelbeen gebroken en er moest op dat

moment een foto gemaakt worden. Even later belt hij dat inderdaad

zijn sleutelbeen was gebroken en of ik hem kwam halen. Maar of ik

even bij Roelf Hummel zijn huis aan wilde gaan, want daar stond

onze motor al inmiddels en Jaap zijn papieren en portemonnee

zaten in de koffer. Wat is het dan gemakkelijk dat de reservesleutels

dan thuis hangen, hihi.

In het ziekenhuis aan gekomen zat Jaap bij de Spoedeisende Hulp

te wachten en Christien was bij hem. Toen kreeg ik pas te horen hoe

het was gekomen. Jaap was met de motor gevallen met iemand

van de organisatie achter op. Voor diegene was het gelukkig goed af

gelopen.

Christien ging nu ik er was weer naar de tent, maar Jaap wilde nog

even kwijt dat hij zijn heerlijke rookworst nu niet kreeg. Jij krijgt je

rookworst beloofde ze.



ECHT ALLES 
VOOR DE 
MOTORRIJDER

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. www.motoport.nl

We’ve got more in store
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Inmiddels waren we een half uur verder en eindelijk mochten we

met een verpleegkundige mee, die de mitella ging aanleggen.

Buiten gekomen, wilde Jaap nog graag even naar de MIOS tent.

Daar aangekomen wilde iedereen eerst weten hoe het met Jaap

was en onder tussen kreeg hij van Christien zijn rookworst.

Toen kreeg ik de verhalen te horen hoe Jaap was gevallen en wat

een inpact dat toch wel even heeft, want het is wel iemand van de

motorclub. En dat je motorvrienden hebt, blijkt wel uit het handelen

van die vrienden.

Roelf heeft onze motor naar zijn huis gereden, want die mocht niet

naar ons huis i.v.m. dat ik zou schrikken bij thuiskomst, wel de

motor maar geen Jaap. Dus zelfs om mij werd nog gedacht. Henk

Schepers weer achter Roelf aan, want ja, die moest ook ja weer

terug naar Winschoten.

Ik kreeg een bakkie leut (had geen trek in rookworst) en ben nog

even lekker buiten bij Debbie en Geertje gaan zitten. Tegen kwart

over tien gingen we maar eens huiswaarts.

Zoals was afgesproken belden we Roelf bij thuis komst, want die

kwam de motor brengen en heeft hem ook keurig in de garage

gezet.

He he, dat was me het avondje wel zeg. Nog even heerlijk op de

veranda zitten met een afzakkertje, want het was nog heerlijk weer.

En dan komen Albert en Debbie nog even langs, met de valhelm van

Jaap. Zo heeft de één na de ander er voor gezorgd dat alles weer

kwam waar het thuis hoort.

Ik wist het al wel, maar heb het samen met Jaap nu ook ondervonden,

wij hebben een fantastische motorclub. Niet alleen om motor te

rijden, maar we staan ook voor, naast en achter elkaar.

Lieve mensen, hartelijk dank voor jullie hulp,Lieve mensen, hartelijk dank voor jullie hulp,Lieve mensen, hartelijk dank voor jullie hulp,Lieve mensen, hartelijk dank voor jullie hulp,Lieve mensen, hartelijk dank voor jullie hulp,

ook van Jaap natuurlijk.ook van Jaap natuurlijk.ook van Jaap natuurlijk.ook van Jaap natuurlijk.ook van Jaap natuurlijk.



DE GRAANKORREL
voor dier en tuin

Maandag 09.00 - 18.00

Dinsdag 09.00 - 18.00

woensdag 09.00 - 18.00

Donderdag 09.00 - 18.00

Vrijdag 09.00 - 18.00

Zaterdag 09.00 - 17.00

Nu nog groter - 1000 mNu nog groter - 1000 mNu nog groter - 1000 mNu nog groter - 1000 mNu nog groter - 1000 m22222

Mocht u buiten de openingstijden willen

komen dan graag na telefonisch overleg.

Fam. J.B. de BoerFam. J.B. de BoerFam. J.B. de BoerFam. J.B. de BoerFam. J.B. de Boer tttttel:el:el:el:el:     0590590590590597 - 67 - 67 - 67 - 67 - 61212121212444441111199999

H. Westerstraat 67H. Westerstraat 67H. Westerstraat 67H. Westerstraat 67H. Westerstraat 67 fffffax: 059ax: 059ax: 059ax: 059ax: 0597 - 6757 - 6757 - 6757 - 6757 - 675777774646464646

9665 AN Oude Pekela9665 AN Oude Pekela9665 AN Oude Pekela9665 AN Oude Pekela9665 AN Oude Pekela www.graankorrel.nlwww.graankorrel.nlwww.graankorrel.nlwww.graankorrel.nlwww.graankorrel.nl
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APK en Rijbeweis
uit de LOOT Infowijzer

Iedereen heeft het zo langzamerhand welIedereen heeft het zo langzamerhand welIedereen heeft het zo langzamerhand welIedereen heeft het zo langzamerhand welIedereen heeft het zo langzamerhand wel

gehoord: de APK voor motorfietsengehoord: de APK voor motorfietsengehoord: de APK voor motorfietsengehoord: de APK voor motorfietsengehoord: de APK voor motorfietsen

zit weer in de lucht.zit weer in de lucht.zit weer in de lucht.zit weer in de lucht.zit weer in de lucht.

De Europese Commissie heeft in juli een voorstel geproduceerd

voor verplichte Europese wetgeving m.b.t. aanpassing of invoering

van periodieke keuring van voertuigen.

Het gaat om vrijwel alle voertuigen, niet alleen personenauto’s, maar

ondermeer ook om motorfietsen, brom- en snorfietsen en

aanhangwagens (caravans).

Ook de frequentie van de APK wordt opgevoerd; van 4-2-2-1 naar 4-

2-1. Dit betekent dat alle voertuigen in Nederland na 6 jaar jaarlijks

gekeurd moet worden, i.p.v. na 8 jaar zoals nu.

Volgens het rapport van de Europese Commissie heeft 8% van de

motorongevallen te maken met een technisch defect aan de

motorfiets. Men mikt met het voorstel op 1.200 minder verkeers-

doden per jaar en het voorkomen van 36.000 ongevallen.

Het ziet er niet zo goed uit voor de Nederlandse motorrijder. In de

meeste Europese landen bestaat al een vorm van periodieke keuring

voor motorfietsen, dus de verwachting is dat het wetsvoorstel zonder

al te veel tegenstand zal worden aangenomen. De EC verwacht dat

in december van dit jaar het voorstel zal zijn aangenomen, waarna

de uitrol (invoering in de lokale nationale wetgeving) spoedig daarna

moet plaatshebben.



E.H.B.O. opleidingen de BoerE.H.B.O. opleidingen de BoerE.H.B.O. opleidingen de BoerE.H.B.O. opleidingen de BoerE.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 www www www www.ehbo-opl.ehbo-opl.ehbo-opl.ehbo-opl.ehbo-opleidineidineidineidineiding-dg-dg-dg-dg-deboereboereboereboereboer.nl.nl.nl.nl.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
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Nederland is tegen het wetsvoorstel. Ten eerste omdat het met de

technische staat van motorfietsen in Nederland in het algemeen

wel meevalt (spreekwoordelijke uitzonderingen daargelaten), ten

tweede omdat het nogal wat kosten met zich meebrengt zowel voor

de burger als voor de overheid, die (tenminste voor wat betreft de

Nederlandse situatie) niet in verhouding staan tot de mogelijke

resultaten t.a.v. de verbetering van de verkeersveiligheid.

Het nadeel van Europese wetgeving is echter, dat de wetten verplicht

voor alle lidstaten gelden, incluis Nederland en de paar andere

landen die nog geen periodieke keuring voor de motorfiets kennen.

Een tegenstem van Nederland is derhalve weinig zinvol, de

meerderheid van de lidstaten lijkt voorstander te zijn. Wat Nederland

gaat doen is onderhandelen over de inhoud en uitwerking van het

voorstel. Welke bepalingen kunnen er eventueel uit, kunnen minder

stringent worden toegepast en welke bepalingen mogen naar keuze

door de lidstaten individueel worden ingevuld?

In die marge zal worden gelobbyd en onderhandeld. Laten we het

beste hopen, maar het ergste vrezen.

Per 19 januari 2013 wordt de 3de Europese rijbewijsrichtlijn ook in

Nederland ingevoerd. Rijbewijzen van de lidstaten worden meer op

elkaar afgestemd en de grote verschillen binnen Europa, m.b.t. de

bevoegdheden voor het besturen van bepaalde voertuigen met een

bepaalde categorie rijbewijs, verdwijnen voor een groot deel.

In Nederland worden voor de motor de rijbewijzen categorie A, A1

en A2 ingevoerd; met ieder hun eigen leeftijd- en voertuigbeperking.

Daar is al genoeg over geschreven, dus dat ga ik hier niet herhalen.

Allemaal met het argument “verkeersveiligheid.” Of het echt helpt?

De tijd zal het leren. Om het even hard te stellen: ook met een lichte

motor kun je jezelf doodrijden als je de grenzen opzoekt.



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 Winschoterweg 22
9697 XD BLIJHAM

TELEFOON : 0597 561427

FAX : 0597 562509

EMAIL : info@vanderwalblijham.nl

Kijk ook eens op onze website :

WWW.VANDERWALBLIJHAM.NL

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
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Wat minder aandacht heeft gekregen is dat voor rijbewijs B

afgegeven na die datum, het niet meer is toegestaan om een

gemotoriseerde driewieler of een quad tot 400 kg te besturen.

Daarvoor wordt rijbewijs A vereist.

Als het gaat om de Piaggio MP3 met brede wielbasis, die als

personenauto wordt gekwalificeerd, is er nog wel wat voor te zeggen.

Die mocht met rijbewijs B worden bestuurd en menig verkeers-

deskundige of verkeersveiligheidsexpert was dat een doorn in het

oog. Immers, zonder gedegen motorrijopleiding namen die

bestuurders wel als motorrijder aan het verkeer deel. Het nadeel is

dat de nieuwe regel ook voor trikes gaat gelden.

Een politiewagen scheurt over de weg met sireneEen politiewagen scheurt over de weg met sireneEen politiewagen scheurt over de weg met sireneEen politiewagen scheurt over de weg met sireneEen politiewagen scheurt over de weg met sirene

en zwaailicht, mindert vaart bij een kruising, rijdten zwaailicht, mindert vaart bij een kruising, rijdten zwaailicht, mindert vaart bij een kruising, rijdten zwaailicht, mindert vaart bij een kruising, rijdten zwaailicht, mindert vaart bij een kruising, rijdt

door rdoor rdoor rdoor rdoor rood en rijdt vood en rijdt vood en rijdt vood en rijdt vood en rijdt vererererervvvvvolgens wolgens wolgens wolgens wolgens weer rustig dooreer rustig dooreer rustig dooreer rustig dooreer rustig door.....

Honderden automobilisten hebben het wel eens zien gebeuren én

geïrriteerd gedacht: “Lekker handig, om op deze manier snel even

voor te kruipen.” Toch is de realiteit vaak anders.

Vanuit hun functie en voor hun werkzaamheden mogen politie-

agenten de verkeersregels negeren. “Dat is een hele brede

ontheffing”, zegt Wim Kaatman, projectleider Politie Rijvaardigheids

Training bij politie IJsselland. “Maar daar zijn wel strikte regels voor.

Als ik bijvoorbeeld een opvallende politieauto meeneem als ik naar

een vergadering moet, heb ik me gewoon aan de verkeersregels te

houden. Maar bij calamiteiten mag ik zowel mét als zonder

zwaailichten en sirenes de normale verkeersregels negeren.”

En wanneer is iets dan een calamiteit? “De meldkamer kan een

melding krijgen van een ernstig ongeval, of een bankalarm, maar

ook een vechtpartij in de stad of een geval van huiselijk geweld. Dan

wil je daar zo snel mogelijk zijn”, aldus Kaatman.

Politie mag wél regels overtreden
uit de LOOT Infowijzer



 Verkoop van verwarming en sanitair

Deskundig advies en vaste lage prijzen

Warmteservice Veendam  Van Stolbergweg 30  (0598) 65 46 00

Bestel eenvoudig online op warmteservice.nl
Meer informatie: 0900 - 23 56 897 (0900-belnuWS / € 0,01 p.m.)
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Een politiewagen met sirene en zwaailicht is sowieso een

voorrangsvoertuig geworden. Rijdt een politiewagen zonder sirene

en zwaailicht, dan is het geen voorrangsvoertuig, maar mag het

alsnog de regels ‘overtreden’, omdat ze daar een ontheffing voor

hebben. Die bepalingen én de restricties zijn vastgelegd in de

Landelijke Brancherichtlijn Verkeer Politie. Daar staat precies in wat

een dringende taak is, welke prioriteitslabels de meldkamer eraan

kan hangen en aan wat voor regels de politie zich desondanks moet

houden.

”Want niet de bestuurder bepaalt of hij zijn sirene en zwaailicht aan

mag zetten, maar de meldkamer”, zegt Kaatman. “Als er daaren-

tegen een melding van een inbraak of overval komt, waarbij de

daders mogelijk te voet zijn gevlucht, wil je niet, dat ze je al van

verre horen aankomen”, vult Bertho Nijland, assistent teamchef

Zwolle-Zuid en Zwolle-Centrum, aan.

Maar hoe kun je dat als argeloze burger zien? “Niet”, zegt Nijland.

“Het is voor het publiek niet altijd zichtbaar. En ik heb op zo’n moment

ook geen tijd om op iedere hoek van de straat uit te leggen waarom

we daar nou de verkeersregel overtreden. Als dat niet mogelijk zou

zijn, kunnen we ons werk ook niet goed doen. We moeten tegen het

verkeer in kunnen rijden om inbrekers te kunnen verrassen. En we

moeten soms ook gewoon overtredingen kunnen maken om een

snelle auto bij te houden. Stel je voor dat ik me dan aan de

maximumsnelheid moet houden.”

En hoewel het klinkt als een verkapte jongensdroom, is het rijden in

een politiewagen een serieuze zaak. “Daar moeten we op oefenen”,

benadrukken Kaatman en Nijland. “We trainen daar structureel op,

eens in de drie jaar. Je moet leren hoe je moet rijden en op een

veilige manier overtredingen moet maken, terwijl je rekening houdt

met de rest van het verkeer. Je denkt wel dat iedereen je sirene

hoort, maar in de praktijk is dat lang niet altijd zo. Dus moet je

bijvoorbeeld vaart minderen bij een kruising.” Ook bij achtervolgingen

wordt rekening gehouden met de snelheid en waar ze rijden. “Als je

met hoge snelheid de bebouwde kom inrijdt, dan laat je los”, zegt

Nijland. “Dan laat je de verdachte gaan. Het is het niet waard tot het

uiterste te gaan als je daarmee andere weggebruikers in gevaar

brengt. Die verdachte komt nog wel een keer aan de beurt.”
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Comic Corner
een motor-café

Een man scheurt sportief op zijn blinkende Harley Davidson over een

landweggetje en ziet plots een klein cafeetje met enkele Kawa’s,

Ducati’s en Honda’s op het parkeerterrein.

“Leuk café!” denkt de man en besluit even binnen te wippen. Als hij

naar binnen gaat ziet hij echter dat er geen klanten zitten. Hij bestelt

een koffie met appelpunt en vraagt de bloedmooie kort gerokte tapster

van wie al die motoren dan wel zijn. “Oh,” zegt zij, “die zijn van mijn

zoon.”

De man bekijkt de jonge vrouw eens goed, schat deze niet ouder dan

24 en vraagt hoe dat mogelijk is. “Wel,” zegt ze, “mijn zoon wint deze

motoren door te wedden.”

De man vraagt hoe dat dan wel in zijn werk gaat en de jonge vrouw

vertelt hem dat haar zoon dingen doet en dat de klant die dan moet

nadoen, lukt het, dan mag de klant een motor kiezen, lukt het niet,

dan is de motor van de klant voor hem. De man is geïnteresseerd en

vraagt naar het zoontje.

Vrolijk komt er een ventje van ongeveer 6 jaar de trap af en gaat

naast de man zitten. De man gaat de weddenschap aan en de jongen

begint.

De jongen staat op, loopt naar zijn moeder, kust deze op de mond en

gaat weer zitten. De man springt rechtop, wandelt naar de jonge vrouw,

kust haar op de mond en gaat weer zitten. Het kereltje staat weer op

gaat naar zijn moeder, wrijft deze over haar borsten, ontbloot ze en

kust ze, gaat met zijn hand onder haar minirokje, laat haar slipje

zakken, heft het rokje op, streelt haar poesje, doet het slipje opnieuw

aan en gaat weer zitten. De man, door het dolle heen, doet exact wat

de kleine had gedaan en gaat ook weer zitten. De kleine staat rechtop,

laat zijn broek zakken, pakt zijn slappe piemeltje in zijn hand en

draait dit rond zijn vinger.

“En nu jij weer ...,” zegt het ventje...“En nu jij weer ...,” zegt het ventje...“En nu jij weer ...,” zegt het ventje...“En nu jij weer ...,” zegt het ventje...“En nu jij weer ...,” zegt het ventje...



DIKSCHADEHERSTEL

 SERVICE
ERKEND AUTOSCHADEHERSTEL BEDRIJFERKEND AUTOSCHADEHERSTEL BEDRIJFERKEND AUTOSCHADEHERSTEL BEDRIJFERKEND AUTOSCHADEHERSTEL BEDRIJFERKEND AUTOSCHADEHERSTEL BEDRIJF

*AUTOSCHADE *SPUITWERK:

*RUITREPARATIE *MOTORFIETSEN

*RESTAURATIE *TRUCK/CAMPER

*SMARTREPAIR *INDUSTRIE

*OMBOUW *DESIGN

  WWW.DIKSCHADEHERSTEL.NL

LEIDYKSWEG 7 - 9695 CP BELLINGWOLDE - TEL.0597 531706
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ARRESLEE BAL CADEAU DEN

DENNENBOOM ENGELEN GEZELLIGHEID HEILIGEN

HULST JEZUS KERSTBOOM KERSTBROOD

KERSTDAG KERSTMARKT KERSTMIS KERSTMUSICAL

KERSTSTUKJE KERSTVERHAAL KRIBBE KUNSTSNEEUW

PAKJES PIEK RESTAURANT SLINGER

SNEEUW STAL STERREN

STOL WINTERSPORT
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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 v Bé Nieboer

Oosterstraat 43 Lubbermanswijk 40

9697 PE Blijham 9665 NG Oude Pekela

Telefoon: 0597-561212 Telefoon: 0597-614904

E-mail: mcmios@home.nl E-mail: info@mcmios93.nl

Ik wil graag lid wIk wil graag lid wIk wil graag lid wIk wil graag lid wIk wil graag lid worororororden vden vden vden vden van de club!an de club!an de club!an de club!an de club! (* doorhalen wat niet van toepassing is)

Naam :                                                                                                .

Roepnaam :                                                                                                .

Adres :                                                                                                .

Postcode :                                                                                                .

Woonplaats :                                                                                                .

Telefoon :                                                                                                .

E-mail :                                                                                                .

Digitale ledenservice : Ja / Nee *****

Geboortedatum :                                                                                                .

Geslacht : M / V *****

Rijbewijs A : Ja / Nee *****

Datum :                                 . Handtekening :                                     .



 Zaterdag  Bandendag 
 

Altijd scherp 
Gratis Montage 
Klaar terwijl u wacht 

 

Complete keus 
Gedegen kwaliteit 
Betrouwbaar advies 
Vakkundige service 

 

  Alles voor de motor-  

   

Kom ook eens kijken in onze grote, vernieuwde kleding-hoek 

Ruime keuze, en natuurlijk vriendelijk, vakkundig personeel. 






