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Beste motorvrienden,

Dit is alweer de tweede Pitstop van dit jaar. Enkele bestuursleden zijn

samen met enkele leden druk bezig geweest om de Duchenne

sponsortoertocht te organiseren. Veel tijd en energie is gaan zitten in het

“werven” van deelnemers. Enigszins tegenvallend is het aantal

inschrijvingen van eigen leden, daar hadden we iets meer van verwacht.

Op het moment dat ik dit schrijf moet de tocht nog verreden worden. Ik kan

dus nog niets zeggen over de opbrengst. Ik wil in ieder geval alle vrijwilligers

en sponsoren hartelijk danken, zonder hun was dit alles niet mogelijk.

Ik hoop dat Team Jasper blij is met onze bijdrage. Uiteindelijk zullen zij de

grootste krachtinspanning leveren, namelijk fietsen van Luxemburg naar

Nijmegen.

Het hotelweekend is volgeboekt, wellicht dat in de volgende Pitstop daar

een verslag van wordt gemaakt.

Zo, weer genoeg van mijn kant. Ik wens jullie allen nog mooie dagen op de

motor en een goede vakantie.

Henk Loois,

Voorzitter
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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, 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

PROWEAR

GERERERERERVVVVVOOOOO Sport-,

Reclame en H.O.D.

Vaantjes Erelinten Sportprijzen

Trofeeën Rozetten Zeefdruk

Bekers Reklame- en relatieartikelen

Medailles Eigen graveerinrichting
E-mail: voslies@yahoo.co.uk
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Agenda 2013

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

toertocht willen meerijden, wordt een vergoeding van € 5,00 gevraagd.

Duopassagiers die geen lid zijn van de club wordt een vergoeding van

€ 3,00 per toertocht gevraagd.

Inschri jvenInschrijvenInschrijvenInschrijvenInschrijven
Om verzekeringstechnische en organisatorische redenen dient

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

ledentoertocht.

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 Opentoertocht 220 km 9.00-11.00 uur

26 mei Monstertoertocht 300 km 9.00 uur

23 juni Duchenne Sponsortoertocht 230 km 9.00-12.00 uur

De start is bij Interfurn, J.A. Koningstraat 1, 9672 AC Winschoten

4 t/m 7 juli Clubweekend

In “Motorel Hexenhaus” te Bullay. (Zie ook: www.hexenhaus.nl)

25 augustus Rabobank Zomertoertocht 220 km 9.00-11.00 uur

22 september Activiteitentoertocht 180 km 9.30 uur

13 oktober Ledentoertocht 175 km 9.30 uur

De start is bij Eetcafe De Leeuw

3 november Snerttoertocht 130 km 10.00 uur

Alle tochten zijn onder voorbehoud en starten bij de Hendy Bar tenzij anders vermeld.



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
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KortingKortingKortingKortingKorting
Op vertoon van je ledenpas krijg je korting bij Mulders Motoren en

Smits Repairs in Veendam, bij Motorplaza in Groningen, bij Motoport

Express in Hoogezand, Motoport in Leek en Assen. Motoport Assen

geeft geen korting op Dainese kleding.

Digitale ledenserDigitale ledenserDigitale ledenserDigitale ledenserDigitale ledenservicevicevicevicevice
Iedereen die zich aanmeldt krijgt van te voren de desbetreffende

tocht per e-mail thuisgestuurd. Er kunnen ook oude toertochten

opgevraagd worden. Verder worden er ook nog andere mailings voor

bijvoorbeeld het clubweekend, de ledenvergadering, etc. gestuurd.

Aanmeldingen hiervoor kun je sturen naar info@mcmios93.nl met

vermelding van je lidnummer.

RedactieRedactieRedactieRedactieRedactie
Kopij kan gestuurd worden naar redactie@mcmios93.nl. De redactie

houdt zich het recht voor kopij te weigeren of in te korten. De redactie

is niet aansprakelijk voor de inhoud van de geplaatste stukken op

persoonlijke titel.

De adverteerders denken aan ons...

Denk jij ook aan onze adverteerders!



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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Open toertocht (1)
door René Hoesen

Dusssss…..Dusssss…..Dusssss…..Dusssss…..Dusssss…..
Jullie vonden dat de winter niet lang genoeg geduurd heeft dit jaar!

Nou wij hadden het wel helemaal gehad maar koning winter had

ook nu nog iets in petto voor ons want op deze zondag bij de

openingstocht van het jaar was er toch weer hier en daar weer

gestrooid. En dat was geen zout op de patat maar pekel op de weg

omdat de temperaturen weer veel te laag waren geweest de

voorgaande nacht.

Leuke opkomst….Leuke opkomst….Leuke opkomst….Leuke opkomst….Leuke opkomst….
Bij het organiseren van een open tocht hoop je natuurlijk op zo veel

mogelijk deelname van motorrijders van buiten de club omdat zij

toch de clubkas een beetje kunnen spekken. Deze zondag was er

een mooie opkomst met zo’n 47 personen waarvan 3 duo’s en we

konden gaan genieten van een mooie tocht door de kop van

Duitsland.

Kaffee und Kuchen…Kaffee und Kuchen…Kaffee und Kuchen…Kaffee und Kuchen…Kaffee und Kuchen…
Na een klein uurtje rijden konden we ons verwarmen aan een lekker

kop koffie of thee met 1 of meerdere  stukken heerlijk vers gebak.

Dat is echt maar 1 stuk geworden want ik had net 3 weken een

streng dieet gevolgd van sla en roerbakgroente dus dat was anders

weer helemaal teniet gedaan. De motorbroek past nu in elk geval

nog wel en daar was het toch om te doen geweest. In de zaal stonden

trouwens wel een paar rare tafels opgesteld; het leek net op gekoelde

tafels waarop je een begrafeniskist plaats…brbrbrb.

Tijdens de koffie nog wel even de andere motorrijders lekker gemaakt

voor de Duchenne toertocht van 23 juni.
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Essie FEssie FEssie FEssie FEssie Fressie….ressie….ressie….ressie….ressie….

Bij de koffiestop vertrokken we weer rond 12 uur en onze voorracer

Roelf; leuk woord eigenlijk, VOORRACERROELF, vertelde dat we niet

te vroeg bij het lunchadres konden aankomen. In Apen was namelijk

een dorpsfeest aan de gang en de uitbater van het restaurant kon

ons niet voor 14:00 gebruiken. Roelf kon de route echter niet langer

rekken en tegen 13:15 kwamen we toch bij het restaurant aan.

Daar zaten Jaap en Marga al en die waren toch echt later gestart als

wij…rara hoe kon dat?

Maar zoals meestal altijd in Duitsland, was de schnitzel met pommes

und bratkartoffeln weer niet te versmaden. En voor een prijs waar je

in Nederland nog niet half zat van wordt. Hier hoorde ik ook een

sterk stukje van Wim Molanus; zij aten vroeger met een gezin van 5

personen maar liefst 12 mud aardappelen. En dat is bij mij 840 kilo

en ben je dus haast een concurrent van Avebe!

Het laatste stukje….Het laatste stukje….Het laatste stukje….Het laatste stukje….Het laatste stukje….

Werd er nog even flink aan het gas gedraaid want dat moest ik van

mijn monteur. Mijn VFR heeft een VTEC systeem waarbij tot 6900

toeren er 8 kleppen gesloten blijven voor extra trekkracht onderin.

Maar omdat die extra 8 kleppen dus maar zelden open gaan, waren

die een beetje vervuild geraakt met als gevolg een beetje rommelig

lopen en dat is verholpen met een stukje volgas blèhren. Moet ik

dus maar wat vaker gaan doen.

Dus VOORRACERROELF mag volgende keer nog een beetje harder

als het maar binnen de grenzen van het fatsoenlijke blijft…is een

ruim begrip net als het lichaam van Roelf….echt, hij zei het zelf!

Een mooi mok…Een mooi mok…Een mooi mok…Een mooi mok…Een mooi mok…

Aangezien het een open toertocht was, had het bestuur nog gezorgd

voor een leuke herinnering, een Senseo-mok met het MC Mios ‘93

logo, wat wil je nog meer…



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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Open Toertocht (2)
door Geert-Jan Glazenborg

Het is nog vroeg in de morgen, als ik vanuitHet is nog vroeg in de morgen, als ik vanuitHet is nog vroeg in de morgen, als ik vanuitHet is nog vroeg in de morgen, als ik vanuitHet is nog vroeg in de morgen, als ik vanuit

hehehehehet dan nog kt dan nog kt dan nog kt dan nog kt dan nog koude Foude Foude Foude Foude Friesland vriesland vriesland vriesland vriesland vererererertrek (in detrek (in detrek (in detrek (in detrek (in de

auto overigens) naar Blijham,om meeauto overigens) naar Blijham,om meeauto overigens) naar Blijham,om meeauto overigens) naar Blijham,om meeauto overigens) naar Blijham,om mee

te doen aan de voorjaarstocht.te doen aan de voorjaarstocht.te doen aan de voorjaarstocht.te doen aan de voorjaarstocht.te doen aan de voorjaarstocht.

Gelukkig blijkt bij thuiskomst dat mijn motortje al klaar staat. Het is

voor mij namelijk de eerste keer dit jaar, dat ik weer op de motor zit,

dus is rustig aan rijden wel op zijn plaats. Ik ga samen met broer Bé

nog even naar Oude Pekela om te tanken. Echter bij de eerste

rotonde gaat het al bijna mis. De motor blijkt heel moeilijk te sturen

en ik glijd bijna weg op de rotonde. De eerste gedachte is dan ook

een te lege voorband. Nou dat was het dus ook. Had ik natuurlijk

moeten controleren maar ja “Vergeetnn jaa” Helaas paste de

luchtslang bij de pomp niet op het ventiel, dus eerst maar even weer

naar huis om de banden alsnog op te pompen om dan direct naar

Blijham te rijden.

Aangekomen bij de Hendy Bar blijkt dat er al een redelijke opkomst

is. Geen wonder met dit mooie weer. We gaan dan ook naar binnen

om, onder het genot van een kopje koffie, ons in te schrijven. Na

buiten lekker te hebben gepraat vertrekken we dan ook met de

laatste groep richting Bellingwolde om vervolgens daarna via de

oude grenspost Wymeer Duitsland in te gaan. Het zijn weer van die

mooie slingerweggetjes waar we over heen rijden. Je kunt aan alles

zien dat het voorjaar druk bezig is om zich nu van zijn mooiste kant

te laten zien. Vele bomen staan dan ook al in bloei, en het ruikt

soms ook nog heerlijk als je bij net gemaaid gras langsrijd.

Gelukkig is er een koffiestop gepland en daar wordt dan ook gretig

gebruik van gemaakt. Vooral van het gebak overigens, wat heerlijk

smaakte.



Louwdijk 32, 9697 SM Blijham - T. 06 215 959 24

WWW.BOUWBEDRIJFJANBOS.NL
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Het is wel leuk om te zien dat er heel veel Duitse gasten zijn die er

“Stil en Strak in het zondags pak bij zitten” met die lawaaierige

motorrijders ernaast. Jaap en Marga gaan alvast vooruit om naar

het lunch adres te rijden om weer, zoals ik begreep, om 2 uur bij de

Hendy Bar te zijn. Het was natuurlijk wel een open toertocht waar

Loot punten te verkrijgen waren, dus moest er wel ontvangst zijn.

Na een lekker stuk taart zijn we weer verder gereden door het mooie

Duitse landschap richting Willemshaven. Op een gegeven moment

waren we rijders kwijt na een kruispunt. Het bleek namelijk, dat er

één rijder hoge nood had en dus stopte, terwijl de anderen dachten

dat hij pech had. Nadat onze groep gestopt was, ging Harm Kruize

even terug om te kijken wat er aan de hand was. Toen we net stonden,

kwam er een boer bij ons om te vragen of wij rustig weg wilden rijden

omdat zijn koeien en kalveren vandaag voor het eerst buiten waren.

Natuurlijk werd er aan dat verzoek voldaan, en ook meteen was er

de mogelijkheid voor één van de dames, om even gebruik te kunnen

maken van de boer zijn “TOILETTE”.

Toen de groep weer compleet was gingen we naar onze LUNCH

plaats. Dit was in Apen. Nou toen we er waren konden we echt

“aapjes” kijken, want er was kermis, en wel precies op die plek

waar wij onze lunch hadden gepland. Ja, je kunt natuurlijk als

toercommissie niet alles van te voren weten. Dus snel maar een

parkeerplaats opgezocht om vervolgens naar het restaurant te gaan

alwaar we werden verwacht, want een paar grote tafels waren

namelijk voor ons gereserveerd. Het eten wat voorgeschoteld werd

smaakte prima. Na onze buikjes lekker te hebben gevuld werd er

buiten nog even naar de kermis gekeken en kwam de kindertijd in

sommigen van ons weer naar boven. Was echt leuk om te zien.

Nadat iedereen op de motor zat werd de weg weer vervolgd. We

kwamen nog bij Holtgast (Detern) langs waar voorheen, vooral

zondags, vele motoren stonden. Het was er nu stil en verlaten. De

zaak bestaat namelijk niet meer. Wat kan het toch raar gaan. Na

geruime tijd werd er nog even een stop ingelast, in Papenburg, om

het zitvlak die nog weinig gewend was weer even rust te gunnen.



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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Nou daar was ik wel blij om want ik had de kleine FZR 400 bij mij,

en daar zit je zo krap op dat ik net van te voren kramp had, en wel in

mijn bil. Nou ik kan je vertellen dat doet wel even zeer hoor! Na een

dik kwartiertje werden de motoren weer gestart en gingen we op

weg richting de Nederlandse grens om uiteindelijk via Bourtange en

Vlagtwedde weer in Blijham uit te komen.

In de Hendy Bar kreeg iedereen nog een aandenken mee aan deze

toch wel goed geslaagde tocht. Bij deze wil ik dan ook de

toercommissie dan ook weer een compliment geven voor het

uitzetten van deze mooie tocht. Na wat te hebben gedronken ga ik

samen met broer Bé weer naar huis, om vervolgens weer naar

Friesland af te reizen, waar ik s’ avonds moe maar met een heerlijke

dag achter mij, weer aankom. Al met al een mooie en geslaagde

tocht!

Verjaardagskalender

Jul i :Jul i :Jul i :Jul i :Jul i :
Trijnko Begeman, Jurren Boltjes, Chris Hesseling,

Jasper van Heteren, Femke Marinus, Erik Modderman,

Dethmer Nuus, Dries Pronk & Harold Speelman.

Augustus:Augustus:Augustus:Augustus:Augustus:
Ben Brader, Pieter Dijkstra, Jaap Duit, Binie Engelkes-Teuben,

Jan Pieter Everts, Trudie Jansingh, Ria Kolthof-Layik, Hilda Koning,

Be Nieboer, Trijnie Rosendahl, Willie Swarts, Nynke Tietema-Kroeze,

Meico van Velzen, Theo Visser, Bas Vos & Reint Vrieze.

September:September:September:September:September:
Roelf Bruins, Be Glazenborg, Roelf Hummel, Jan de Jager, Be Koerts,

Yvonne Koster-Fleurke, Berend Kupers, Jan Luth, Rob Mulder,

Bart Perton, Rian de Waard, Edwin Wiebrands & Ronny v.d. Zijl.



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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Friesche Elfstedentocht
door Theo Prenger

Maandag TMaandag TMaandag TMaandag TMaandag Twwwwweede Pinksteede Pinksteede Pinksteede Pinksteede Pinksterererererdag om 6 uur vdag om 6 uur vdag om 6 uur vdag om 6 uur vdag om 6 uur vererererer trek iktrek iktrek iktrek iktrek ik

uit Winschoten. De rest was een verrassing.uit Winschoten. De rest was een verrassing.uit Winschoten. De rest was een verrassing.uit Winschoten. De rest was een verrassing.uit Winschoten. De rest was een verrassing.

Dit was namelijk de eerste keer datDit was namelijk de eerste keer datDit was namelijk de eerste keer datDit was namelijk de eerste keer datDit was namelijk de eerste keer dat

ik meedeed aan de Elfstedentocht.ik meedeed aan de Elfstedentocht.ik meedeed aan de Elfstedentocht.ik meedeed aan de Elfstedentocht.ik meedeed aan de Elfstedentocht.

Met acht motoren vertrokken we. Het tempo zat er meteen goed in.

Ik dacht als het zo doorgaat zijn we rond 13.00 uur weer thuis. Dit

bleek iets te optimistisch gedacht. In Kolham pikten we nog eentje

op en rond 7.00 uur naderden we Leeuwarden. Alles ging

voorspoedig. Tot dat een hert het nodig vond om over te steken.

Koos Spa kon hem niet meer ontwijken. Het gevolg was een dood

hert en flinke schade aan de motor.

Nadat we van de schrik bekomen waren en alles opgeruimd was

gingen we verder en kwamen we aan bij de start. Het was al gezellig

druk. De startbewijzen werden opgehaald en toen was het tijd voor

koffie (of thee).

Rond 8 uur gingen we van start. Het was nog droog. In een lange

stoet gingen we op pad. Dat het goed opletten was vandaag werd

ons direct al duidelijk. Na 1 kilometer zagen we al het eerste ongeluk.

Het tempo van Sipke lag een stuk lager dan de eerste 100 kilometer

van vanochtend. In een lange file toerden we door het mooie

Friesland. Na een uurtje begon het te zachtjes te regenen. Dit had

tot gevolg dat bij de koffiestop de eerste motor afhaakte. Voor hen

helaas geen Elfstedenkruisje.



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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Rond de middag kwamen we aan in het mooie Makkum. Hier was

het tijd voor een heerlijke uitsmijter. Het was weer droog geworden

en het werd ook iets rustiger op de weg zodat het tempo langzaam

omhoog ging. Nu was het weer uitkijken voor de snelheids-

controles,want de politie was ruimschoots aanwezig.

Langs de route was veel publiek. Veel kinderen wilden de

motorrijders even aanraken. Het was dus oppassen geblazen.

Rond 4 uur kwamen we weer aan in Leeuwarden. Het regende weer

flink. Nadat we onze medaille opgehaald hadden nog even tanken.

Een gemiddelde van 1 op 25 geeft al aan dat we niet te hard gereden

hadden. Daarna snel weer naar Winschoten en hopen dat we

volgend jaar iets mooier weer hebben.

Rijkswaterstaat schrijft prijsvraag uit tegen gladdeRijkswaterstaat schrijft prijsvraag uit tegen gladdeRijkswaterstaat schrijft prijsvraag uit tegen gladdeRijkswaterstaat schrijft prijsvraag uit tegen gladdeRijkswaterstaat schrijft prijsvraag uit tegen gladde

glimmende langsnaden in het asfaltglimmende langsnaden in het asfaltglimmende langsnaden in het asfaltglimmende langsnaden in het asfaltglimmende langsnaden in het asfalt

Rijkswaterstaat heeft een prijsvraag uitgeschreven om een oplossing

te vinden voor de gladde en glimmende bitumen langsnaden in het

asfalt.

Rijkswaterstaat zegt dat er met name van motorrijders veel klachten

binnenkomen over de gladheid van de naden, zeker bij nat weer.

Rijkswaterstaat wil marktpartijen met deze prijsvraag stimuleren

om innovatieve ideeën te ontwikkelen voor het realiseren van

stroeve, niet glimmende en duurzame naden.

De maximaal 5 voorstellen die het meest aan deze doelstelling

bijdragen worden in de praktijk gerealiseerd in een lopend

wegenbouwproject en worden na realisatie door Rijkswaterstaat

getest.

De inzendingen die de testen goed doorstaan, komen in aanmerking

om te worden geplaatst op de lijst van gevalideerde niet-standaard

producten van Rijkswaterstaat.

Gladde glimmende langsnaden



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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Monstertocht
door Rene Hoesen

Een dramatisch lage opkomst….Een dramatisch lage opkomst….Een dramatisch lage opkomst….Een dramatisch lage opkomst….Een dramatisch lage opkomst….

Buienradar….Buienradar….Buienradar….Buienradar….Buienradar….
Op buienradar kun je dus wel degelijk vertrouwen want de hele

week werd er slecht weer voorspeld en op deze zondagmorgen

wilde ik voor de zekerheid toch maar eerst even buienradar checken.

En buienradar gaf aan dat de bewolking zich door Duitsland naar

boven bewoog en in het gebied waarin wij reden was er hooguit

lichte bewolking met een spatje regen.

En hadden maar meer mensen buienradar gecheckt want de

opkomst voor deze monstertocht was ronduit belachelijk laag. Bij

de Hendy Bar vertrokken welgeteld 6 motoren met 2 duo’s dus 8

bikkels durfden het vandaag wel aan.

Nog een bikkel…Nog een bikkel…Nog een bikkel…Nog een bikkel…Nog een bikkel…
Bij de 1e koffiestop in Meppen wachtte er gelukkig nog een bikkel

op ons want Chris was rechtstreeks vanaf huis naar dit adres gereden

en toen zaten we zo ineens wel op 9 personen!!!



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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WILD….WILD….WILD….WILD….WILD….

De dag was al goed begonnen want we waren nog niet eens in

Blijham toen er al 3 reeën het nodig vonden om nog even vlak voor

ons over te steken. Gas los…want je weet nooit of er nog meer

komen. Ook Jaap zag voor zijn gevoel op de terugweg nog een ree

iets te dichtbij oversteken; ook dat is goed om even je hartkleppen

weer in het gareel te krijgen want dan slaat je hart wel even over….

Duitse klei…Duitse klei…Duitse klei…Duitse klei…Duitse klei…

Nu hebben we zelf niet zoveel problemen met rijden in de regen als

het maar een beetje op doorgaande wegen is en dat was in deze

contreien niet altijd het geval. Dus op een achteraf weggetje met

veel krappe bochten en van die vieze Duitse klei/leem ging het dus

even helemaal mis met de BMW-rijder voor ons. Hij kwam in de

berm en voor je kon knipperen met je ogen tolde hij over de grond

en de Beemer lag hulpeloos op de grond.

Achter ons reed een auto en de inzittenden hebben ons geholpen

op de motor weer overeind te krijgen. Er lekte een beetje benzine

weg maar dat was uit de overloop van de tank en verder natuurlijk

schade aan de motor zoals een krom rempedaal en krassen op de

kuip. Gelukkig was het rijdbare schade en in overleg met de

ongelukkige rijder hebben we besloten om de tocht wel voort te

zetten. De lichamelijke klachten bestonden uit een pijnlijke schouder

en ribben maar daar zal de volgende dagen vast ook  nog een partijtje

spierpijn bij horen.

Ein schnitzel in Hitler eeehhhh Hilter…Ein schnitzel in Hitler eeehhhh Hilter…Ein schnitzel in Hitler eeehhhh Hilter…Ein schnitzel in Hitler eeehhhh Hilter…Ein schnitzel in Hitler eeehhhh Hilter…

für das Kanninchen…für das Kanninchen…für das Kanninchen…für das Kanninchen…für das Kanninchen…

Er was niet echt een lunchstop gepland in de tocht dus werd er op de

bonnefooi iets gezocht en dat lukte Jaap zeer goed want we kwamen

aan bij een zeer prettig restaurant waar de porties weer lekker groot

waren. Wij bestelden naast onze schnitzel een kleine salade en die

kleine salade was genoeg om een week van te eten voor een

middelgrote konijnenfamilie. Ik heb later nog gevraagd of dit werkelijk

de kleine salade was want ik kon me het haast niet voorstellen.
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Nog een keertje rijden…Nog een keertje rijden…Nog een keertje rijden…Nog een keertje rijden…Nog een keertje rijden…
Deze monstertocht is te mooi om nog niet een keer te rijden want

niet eerder kwamen we met een monstertocht in deze regio. We

waren wel eerder in de omgeving van Tecklenburg maar dit ging er

met een grote boog om toe en dat zorgde voor een supermooi stukje

sturen over een echt stratencircuit. Zoek maar eens op internet

naar Bergrennen am Uphöfener berg. Jammer genoeg waren ook

hier de wegen nog niet helemaal droog dus echt even lekker door

de bochten scheuren was er niet bij.

Aan het begin van het stratencircuit stond ook een bord dat er op

zaterdag en zondag niet harder als 50 km/uur mocht worden

gereden…waarom zou dat toch zijn!!!!!

Het weekend na deze monstertocht is er beter weer voorspeld en

misschien volgt er wel een oproep via mail of Facebook om de tocht

nog eens te rijden met beter weer.
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Snelheidsremmers….Snelheidsremmers….Snelheidsremmers….Snelheidsremmers….Snelheidsremmers….

In Nederland hebben ze drempels maar hier hadden ze gewoon 5

of 6 vieze korte dwarsriggels op de weg geplakt waarbij je bijna uit

je motorbroek rammelde. Dit was natuurlijk een snelheidsremmer

omdat hier anders debiel hard gereden zou worden want man, wat

is het hier mooi sturen door haarspelden en lange doordraaiers op

en neer over berg en door bos.

Het werd steeds droger….Het werd steeds droger….Het werd steeds droger….Het werd steeds droger….Het werd steeds droger….

Toen we dichter bij huis kwamen, waren de wegen bijna helemaal

droog en kon er nog even goed aan het gas gedraaid worden en

tegen 18:15 waren we weer thuis. Eerst even een snelle sanitaire

stop en dan de motor schoon maken want hij heeft weer geen misslag

gedaan en heeft ons weer zoveel plezier gegeven.

Ik hoop op….Ik hoop op….Ik hoop op….Ik hoop op….Ik hoop op….

Dat ik het ooit nog eens meemaak dat we met een grote grote groep

motoren van onze club onderweg zijn en niet met zo’n zielig klein

groepje. Zelfs van het bestuur was niemand aanwezig en dat is

geen reclame voor de club want met moeten er samen toch voor

zorgen dat het gezellig blijft voor iedereen die onze club een warm

hart toedraagt.

Voor nu eerst, zij die gaan genieten van een verdiende rust, groeten

u, Avé Cesar.

Nieuwe leden

Femke Marinus uit Winschoten

Bas Vos uit Winschoten

Henk van Achteren uit Oude Pekela

Bert Kuiper uit Vriescheloo

Dries & Diny Pronk uit Oude Pekela

Jan Pieter & Hilda Everts uit Winschoten



“Wij nemen uw zorgen graag uit uw handen’’

Wij verzorgen o.a. voor u;

üBedrijfsadministratie/boekhouding ü Salarisadministratie

üHRM ü Belastingaangifte

üAdvies ü Jaarrekening

Voor meer informatie of een offerte kunt u terecht bij  Jasper of  Marjolein

van Heteren.

Nassaustraat 18, 9671 BW  Winschoten, Tel. (0597) 434199

E-mail: j.vanheteren@remarc.nl

Wij zijn een bedrijf dat al een kleine 20 jaar in de horeca actief is, dus aan ervaring

geen gebrek. DSRfood is een catering formule waarbij de klant centraal staat. Bij

DSRfood geen minimum bestelbedragen, dus ook voor één schaal bent u bij DSRfood van

harte welkom.

WWWWWWWWWWWWWWW.DSRF.DSRF.DSRF.DSRF.DSRFOOD.NLOOD.NLOOD.NLOOD.NLOOD.NL

Hebt u een verjaardag, een jubileum, een opening, een vergadering of wat dan ook,

bij DSRfood kunt u terecht voor koude en warme hapjes, salade’s, buffetten of een high tea.

Natuurlijk kunnen wij ook belegde broodjes voor u verzorgen, u zegt het maar.

Belt of mailt u ons gerust. Wij denken met u mee en geven advies op maat en natuurlijk

BEZORGEN wij aan huis in heel het Oldambt en Westerwolde........In overleg!

LET WEL: OOK VOOR DE KLEINE BEURS!LET WEL: OOK VOOR DE KLEINE BEURS!LET WEL: OOK VOOR DE KLEINE BEURS!LET WEL: OOK VOOR DE KLEINE BEURS!LET WEL: OOK VOOR DE KLEINE BEURS!

* hapjes* hapjes* hapjes* hapjes* hapjes

* buf* buf* buf* buf* buffffffeeeeettttttttttenenenenen

* salades* salades* salades* salades* salades

Bestellen kan telefonisch op nr. 06-38401990 of mailen naar oost-groningen@dsrfood.nl.
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Smoelenboek
van Albert en Debbie de Boer

Wat is jullie naam: Wij zijn Albert en Debbie de BoerWij zijn Albert en Debbie de BoerWij zijn Albert en Debbie de BoerWij zijn Albert en Debbie de BoerWij zijn Albert en Debbie de Boer

Waar wonen jullie: Wij wonen in Nieuwe PekelaWij wonen in Nieuwe PekelaWij wonen in Nieuwe PekelaWij wonen in Nieuwe PekelaWij wonen in Nieuwe Pekela

Hoe lang zijn jullie al lid: Eigenlijk weet ik dit niet zo precies,Eigenlijk weet ik dit niet zo precies,Eigenlijk weet ik dit niet zo precies,Eigenlijk weet ik dit niet zo precies,Eigenlijk weet ik dit niet zo precies,

ik dacht vik dacht vik dacht vik dacht vik dacht vanaf 200anaf 200anaf 200anaf 200anaf 2007 en Debbie is lid7 en Debbie is lid7 en Debbie is lid7 en Debbie is lid7 en Debbie is lid

sinds 2010sinds 2010sinds 2010sinds 2010sinds 2010

Wat voor motor heben jullie: Honda Gold Wing Aspencade GLHonda Gold Wing Aspencade GLHonda Gold Wing Aspencade GLHonda Gold Wing Aspencade GLHonda Gold Wing Aspencade GL

1200 uit 19851200 uit 19851200 uit 19851200 uit 19851200 uit 1985

Debbie heeft een Honda CB 450sDebbie heeft een Honda CB 450sDebbie heeft een Honda CB 450sDebbie heeft een Honda CB 450sDebbie heeft een Honda CB 450s

Hoeveel kilometers rijden jullie per jaar: We rijden hoofdzakelijk recreatiefWe rijden hoofdzakelijk recreatiefWe rijden hoofdzakelijk recreatiefWe rijden hoofdzakelijk recreatiefWe rijden hoofdzakelijk recreatief

ritjes met MC Mios ‘93 en andereritjes met MC Mios ‘93 en andereritjes met MC Mios ‘93 en andereritjes met MC Mios ‘93 en andereritjes met MC Mios ‘93 en andere

toertochten maar ook regelmatigtoertochten maar ook regelmatigtoertochten maar ook regelmatigtoertochten maar ook regelmatigtoertochten maar ook regelmatig

naar het mooie Noord Duitsland.naar het mooie Noord Duitsland.naar het mooie Noord Duitsland.naar het mooie Noord Duitsland.naar het mooie Noord Duitsland.

TTTTToooootaal ongetaal ongetaal ongetaal ongetaal ongevvvvveer 6000 per jaareer 6000 per jaareer 6000 per jaareer 6000 per jaareer 6000 per jaar

Waarom heb je voor deze motor gekozen: Deze wilde ik altijd al hebbenDeze wilde ik altijd al hebbenDeze wilde ik altijd al hebbenDeze wilde ik altijd al hebbenDeze wilde ik altijd al hebben

Wat is het mooiste aan je motor: Het totaal beeldHet totaal beeldHet totaal beeldHet totaal beeldHet totaal beeld

Wat is het minst mooie van je motor: Bij heel krappe bochten speelt hetBij heel krappe bochten speelt hetBij heel krappe bochten speelt hetBij heel krappe bochten speelt hetBij heel krappe bochten speelt het

gewicht behoorlijk mee, maar je weetgewicht behoorlijk mee, maar je weetgewicht behoorlijk mee, maar je weetgewicht behoorlijk mee, maar je weetgewicht behoorlijk mee, maar je weet

wat je kan met je motor en voor dewat je kan met je motor en voor dewat je kan met je motor en voor dewat je kan met je motor en voor dewat je kan met je motor en voor de

rest ben ik zeer tevredenrest ben ik zeer tevredenrest ben ik zeer tevredenrest ben ik zeer tevredenrest ben ik zeer tevreden

Mijn motor is/betekend: Vrijheid en rust, samen genieten vanVrijheid en rust, samen genieten vanVrijheid en rust, samen genieten vanVrijheid en rust, samen genieten vanVrijheid en rust, samen genieten van

de toertochten en weekenden diede toertochten en weekenden diede toertochten en weekenden diede toertochten en weekenden diede toertochten en weekenden die

we weg kunnen zijnwe weg kunnen zijnwe weg kunnen zijnwe weg kunnen zijnwe weg kunnen zijn

Wat is je droommotor: Honda Gold Wing 1800 GLHonda Gold Wing 1800 GLHonda Gold Wing 1800 GLHonda Gold Wing 1800 GLHonda Gold Wing 1800 GL

Debbie Honda Deauville 650Debbie Honda Deauville 650Debbie Honda Deauville 650Debbie Honda Deauville 650Debbie Honda Deauville 650

Wat waren je vorige motorfietsen: Mijn eerste motor was een knal rodeMijn eerste motor was een knal rodeMijn eerste motor was een knal rodeMijn eerste motor was een knal rodeMijn eerste motor was een knal rode

Honda CB 650Honda CB 650Honda CB 650Honda CB 650Honda CB 650

Debbie had een Honda CB 250TDebbie had een Honda CB 250TDebbie had een Honda CB 250TDebbie had een Honda CB 250TDebbie had een Honda CB 250T

Aan wat voor rijgedrag erger je je: Motorrijders die denken alleen op deMotorrijders die denken alleen op deMotorrijders die denken alleen op deMotorrijders die denken alleen op deMotorrijders die denken alleen op de

weg te zijn met gevaarlijk weggedragweg te zijn met gevaarlijk weggedragweg te zijn met gevaarlijk weggedragweg te zijn met gevaarlijk weggedragweg te zijn met gevaarlijk weggedrag

en dus andere motorrijders eenen dus andere motorrijders eenen dus andere motorrijders eenen dus andere motorrijders eenen dus andere motorrijders een

slechte naam bezorgenslechte naam bezorgenslechte naam bezorgenslechte naam bezorgenslechte naam bezorgen

Waar moeten (motor)rijders op letten: LeLeLeLeLet op je mede-wt op je mede-wt op je mede-wt op je mede-wt op je mede-weggebruikeggebruikeggebruikeggebruikeggebruikererererer, w, w, w, w, wantantantantant

die zien ons vaak niet aankomen!die zien ons vaak niet aankomen!die zien ons vaak niet aankomen!die zien ons vaak niet aankomen!die zien ons vaak niet aankomen!



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?

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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Comic Corner

Geod leeznGeod leeznGeod leeznGeod leeznGeod leezn

Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het neit uit

in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het einge wat

blegnaijrk is, is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals

saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je

knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we neit

ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel
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Smoelenboek
van Johan Suk

Wat is je naam: Johan SukJohan SukJohan SukJohan SukJohan Suk

Waar woon je: WinschotenWinschotenWinschotenWinschotenWinschoten

Hoe lang ben je al lid van MC Mios ’93: 2 Jaar2 Jaar2 Jaar2 Jaar2 Jaar

Wat voor motor heb je: Suzuki Intruder 750 uit 1986Suzuki Intruder 750 uit 1986Suzuki Intruder 750 uit 1986Suzuki Intruder 750 uit 1986Suzuki Intruder 750 uit 1986

Hoeveel kilometers rij je per jaar: Ongeveer 4000 km/jaar recreatiefOngeveer 4000 km/jaar recreatiefOngeveer 4000 km/jaar recreatiefOngeveer 4000 km/jaar recreatiefOngeveer 4000 km/jaar recreatief

Waarom heb je voor deze gekozen: Lekker cruisenLekker cruisenLekker cruisenLekker cruisenLekker cruisen

Wat is het mooiste aan je motor: Het mooiste is het chroomHet mooiste is het chroomHet mooiste is het chroomHet mooiste is het chroomHet mooiste is het chroom

Wat is het minst mooie aan je: Nadeel onderhoud met veel poetsenNadeel onderhoud met veel poetsenNadeel onderhoud met veel poetsenNadeel onderhoud met veel poetsenNadeel onderhoud met veel poetsen

Mijn motor is/betekend: HobbyHobbyHobbyHobbyHobby

Wat is je droommotor: Een Suzuki Intruder 1500Een Suzuki Intruder 1500Een Suzuki Intruder 1500Een Suzuki Intruder 1500Een Suzuki Intruder 1500

Aan wat voor rijgedrag van erger je je: TTTTTe snel, one snel, one snel, one snel, one snel, onvvvvverantwerantwerantwerantwerantwoorooroorooroord rijgedrag end rijgedrag end rijgedrag end rijgedrag end rijgedrag en

tripleren*tripleren*tripleren*tripleren*tripleren*

Waar moeten rijders beter op letten: Hun snelheidHun snelheidHun snelheidHun snelheidHun snelheid

(* Tripleren is een inhalend motorvoertuig zelf inhalen)



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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Tijd om te barbecueënTijd om te barbecueënTijd om te barbecueënTijd om te barbecueënTijd om te barbecueën

Hierbij is het erg belangrijk om te weten dan een man ook bepaalde kookkunsten kan vertonen.

Zie hieronder de details van de ons allen zo bekende barbecue ceremonie:

M A NM A NM A NM A NM A N V R O U WV R O U WV R O U WV R O U WV R O U W

Man haalt barbecue en kolen uit de schuur

Vrouw maakt de grill van de barbecue schoon

Vrouw gaat naar de slager en de bakker

Vrouw maakt de salades klaar en bereidt de groenten

Vrouw bereidt de diverse vleessoorten

Vrouw legt al het vlees op een schaal en alle andere barbecue

benodigdheden zoals kruiden etc.

Vrouw brengt de schaal en de schoongemaakte grill naar de man die

bij de barbecue staat te wachten met een biertje in zijn hand

Man legt het vlees één voor één op de barbecue

Vrouw gaat de tafel dekken

Vrouw checkt de groenten die ze aan het koken is

Vrouw bereidt het dessert

Vrouw gaat naar buiten om haar man te vertellen dat het vlees op de

barbecue aanbrandt

Man pakt het aangebrande vlees van de barbecue en geeft het op een schaal aan de vrouw

Vrouw pakt de borden

Vrouw serveert het serviesgoed uit.

Man schenkt de drankjes in

Vrouw ruimt de tafel af en gaat koffie zetten

Vrouw serveert de koffie en dessert

Vrouw ruimt de tafel weer af

Vrouw gaat afwassen en de keuken opruimen

Man laat de barbecue staan: er branden immers nog wat kooltjes

Man vraagt aan vrouw of ze vandaag bli j  is dat ze niet hoefde te kokenMan vraagt aan vrouw of ze vandaag bli j  is dat ze niet hoefde te kokenMan vraagt aan vrouw of ze vandaag bli j  is dat ze niet hoefde te kokenMan vraagt aan vrouw of ze vandaag bli j  is dat ze niet hoefde te kokenMan vraagt aan vrouw of ze vandaag bli j  is dat ze niet hoefde te koken

Man ziet vrouw verbaasd kijken en concludeert dat het onmogelijk is om vrouwen gelukkig te maken

Comic Corner



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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Nu de tijd voor motorvakanties weer is aangebroken, is het zaak om

de regels met betrekking tot het verplicht bij je hebben van de groene

kaart eens te vermelden.

Sommige tussenpersonen, waaronder zelfs een “motorbelangen-

organisatie” blijven volharden in de informatie dat een groene kaart

altijd een verplicht document is om bij je motor te hebben.

Dat is echtDat is echtDat is echtDat is echtDat is echter al sinds 1er al sinds 1er al sinds 1er al sinds 1er al sinds 19999972 nie72 nie72 nie72 nie72 niet meer zo.t meer zo.t meer zo.t meer zo.t meer zo.

In dat jaar werd de Multilateral Guarantee AgreementMultilateral Guarantee AgreementMultilateral Guarantee AgreementMultilateral Guarantee AgreementMultilateral Guarantee Agreement tussen

de overkoepelende verzekeringsorganisatie van de deelnemende

landen gesloten.

Deze overeenkomst houdt in dat de overkoepelende organisatie altijd

garandeert dat de schade veroorzaakt door een voertuig met een

buitenlands kenteken wordt vergoed.

De overeenkomst geldt voor al de EU lidstaten en voor Kroatië, Servië,

IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

Voor die landen is de groene kaart dus niet verplicht. Voor alle andere

landen in en buiten Europa waarvoor de verzekering geldt, is de groene

kaart wel een verplicht document.

Toch is het handig het document bij je hebben, niet om aan te tonen

dat je verzekerd bent, maar omdat de voertuiggegevens, de gegevens

van de verzekeraar en telefoonnummers er op staan.

Groene kaart verplicht?



ABCABCABCABCABC     Live Support
Voor al uw BHV-opleidingen.

Voor de cursus Ploegleider en VCA basis en VOL.

Voor de cursus Levens Reddende Handelingen.

Voor een diploma EHBO Reanimatie en AED.

BHV en EHBO voor Code-95.

Gecertificeerd NIBHV en NRR instructeur.

wwwwwwwwwwwwwww.abcliv.abcliv.abcliv.abcliv.abclivesupport.nlesupport.nlesupport.nlesupport.nlesupport.nl
Tevens gediplomeerd sportmasseur: voor o.a.

Ontspanningsmassage, Blessurepreventie & Voetreflexzonetherapie.

Info: A. Reijndersstraat B 205

9663 PM Nieuwe Pekela

Telnr.: 0597 - 675 675

GSM:  06 - 553 441 62

E-mail: info@abclivesupport.nl

AUTOBEDRIJF P. DE WINTER
Transportbaan 20
9672 BK  Winschoten
Tel: 0597-432552
www.mazdadewinter.nl
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Het is nog amper geloven, maar er komt geen Europese APK - plicht

voor motoren. Met 21 stemmen voor en 19 stemmen tegen heeft

de commissie Vervoer en Toerisme van het Europees Parlement dit

bepaald En terecht! “Slechts zelden is een technisch mankement

aan een motor de oorzaak van een ongeluk. Veel motorliefhebbers

koesteren juist hun bezit”, meldt de ervaren motorrijder Wim van de

Camp. Van de Camp, CDA - Europarlementariër, speelde een grote

rol in de lobby tegen de APK.

Ook Europarlementariër Peter van Dalen speelde een belangrijke

rol , hij kwam met het voorstel.

Van Dalen is dan ook blij met de uitkomst van de stemming: “De

Europese Commissie was van plan alle motoren verplicht APK te

laten keuren. Gelukkig is dat nu voorkomen. Dat scheelt

Nederlandse motorrijders elk jaar een boel geld!”

Voorstanders van een verplichte APK voor motoren beweren dat de

verkeersveiligheid zo wordt vergroot. Van Dalen: “Er is geen enkel

onderzoek dat dit aantoont. Motorrijders zijn liefhebbers en

onderhouden hun voertuig met grote zorg. Het voorstel van de

Europese Commissie was daarom een volstrekt onnodig en

bureaucratisch voorstel.”

Toch zijn we er nog lang niet want de komende drie jaar wordt

aanvullend onderzoek uitgevoerd. Grote kans dat daarna de

discussie opnieuw oplaait.

Voorlopig hoeven motorrijders in Europa gezamenlijk in ieder geval

geen 1,2 miljard euro per jaar af te rekenen voor de APK.

Geniet zolang het kan!Geniet zolang het kan!Geniet zolang het kan!Geniet zolang het kan!Geniet zolang het kan!

Geen APK



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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Alleen tegensturen doe je meestal in lange doorlopende bochten.

Je lichaam hangt mee in de bocht en als je kijkt zie je dat je bijna

hetzelfde op de motor zit dan als je rechtop rijdt op rechte stukken.

Maar wil je een snelle richtings-

verandering, bijvoorbeeld je ontdekt

een obstakel vlak voor je, of je komt in

de bocht tot de ontdekking, dat de bocht

net even scherper is dan je dacht, dan

kun je het tegensturen combineren met

doorkantelen.

Hierbij houd je je bovenlichaam

praktisch verticaal en duwt de motor

naar links of naar rechts van je af.

De motor gaat dus wel schuin, maar jij niet. Op deze manier kun je

heel snel van richting veranderen en dingen ontwijken of de bocht

krapper maken. En bij alles geldt natuurlijk de gouden regel bij het

motorrijden:

Kijk waar je heen wilt en niet waar je heen gaat.Kijk waar je heen wilt en niet waar je heen gaat.Kijk waar je heen wilt en niet waar je heen gaat.Kijk waar je heen wilt en niet waar je heen gaat.Kijk waar je heen wilt en niet waar je heen gaat.

Kun je je blik niet afhouden van het obstakel of in de bocht van de

vangrail, dan weet je bijna zeker dat je die gaat raken. Het kost

moeite en je moet er op trainen, maar leer jezelf aan je motor te

“besturen” met je kijktechniek.

Tegensturen en doorkantelen



 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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Nu kan het gebeuren, dat je bij het insturen van een bocht even te

enthousiast op de stuurhelft drukt en dus eigenlijk de bocht scherper

maakt, dan dat de weg loopt. Dat is pijnlijk, want dat betekent dat je

dan snel richting van de berm aan de binnenzijde van de bocht gaat.

Een ingeboren reactie is, om het gas dicht te gooien als het fout

gaat.

In dit geval precies de verkeerde reactie. Het hele motorrijden is een

kwestie van actie = reactieactie = reactieactie = reactieactie = reactieactie = reactie.

Als je je gas dichtgooit in de bocht (actie) is de reactie van je motor

dat hij de bocht nog scherper maakt, en dat je dus zeker in de berm

terecht komt.

De enige juiste actie als je te dicht bij de binnenberm van een bocht

komt is GASGEVENGASGEVENGASGEVENGASGEVENGASGEVEN.

Deze actie zorgt er namelijk voor dat je motor reageert door meer

rechtop te komen. En dat is precies wat je wilt, want dan rijd je weg

van de berm aan de binnenkant van de bocht.

Staatssecretaris Weekers en de oldtimeralliantie hebben, met

bemiddeling van oud-minister Jan Kees de Jager, alsnog overeen-

stemming bereikt.

Alle oldtimers van 40 jaar en ouder blijven vrijgesteld van

motorrijtuigenbelasting.

Voor motorfietsen jonger dan 40 jaar, maar ouder dan 26 jaar, geldt

per 1 januari 2014 een overgangsregeling: zij betalen een kwart

van de jaarlijkse motorrijtuigenbelasting. Aanvullend geldt als

beperking dat deze in december, januari en februari niet de weg op

mogen.

Voor motorfietsen komt het kwarttarief neer op  29,- per jaar.

Nieuwe regeling Oldtimers





49

Sommigen zullen denken: Wat valt er in godsnaam te vertellen over

het parkeren van een motor. Nou, best veel.

In de bergen zal het zelden voorkomen dat je je motor parkeert op

een echt horizontaal vlak.

Meestal is het een “vals plat” oftewel het loopt of op of af. Zeker als

je je motor parkeert met het voorwiel in de richting van het aflopende

gedeelte, kan het zo maar gebeuren dat hij spontaan naar voren

rijdt en omvalt.

Dat kun je heel simpel voorkomen:

* Zet je motor ALTIJD in de eerste versnellling

* Laat de koppeling los en duw de motor naar voren tot hij tegen zijn

compressie aan staat

* Zet je standaard uit en draai je stuur helemaal naar links

* Trek vervolgens even aan de rechterstuurhelft, waardoor de motor

licht uit zijn veren wordt getrokken

De kans dat hij nog omvalt is klein.

Oh ja, en zet wel altijd je standaard uit voordat je je motor loslaat en

wegloopt.

We hebben het al diverse malen mee gemaakt, dat mensen

geestelijk zo druk waren met het aanleren van nieuwe dingen, dat

ze helemaal vergaten, dat je bij een motor toch echt de standaard

moet uitzetten.............

Parkeren in de bergen



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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Comic Corner

Elke vrijdagavond ontvangt een cafe-eigenaar het doofstomme

vrijgezellenclubje. Als hij op vrijdagochtend ziek blijkt te zijn, belt hij

zijn broer op: “Zeg Jan, ik ben ziek. Maar vanavond komt dat

doofstomme vrijgezellenclubje, en dat zijn goeie vaste klanten. Dus

ik kan het niet maken om het cafe gesloten te houden. Zou jij

vanavond voor mij willen invallen?”

Zijn broer vindt het niet erg om in te vallen. Hij gaat van tevoren nog

even langs bij Kees om instructies te krijgen.

“Het is helemaal niet moeilijk,” zegt Kees, “die jongens drinken de

hele avond alleen maar bier en borrels. Als ze een vinger opsteken,

dan willen ze bier, en als ze twee vingers opsteken dan willen ze een

borrel. Dat is alles.”

Die avond gooit Jan het cafe open, en daar komt de doofstomme

club. Jan neemt de bestellingen op: bier, borrel, bier, bier, borrel...

Alles gaat goed. Maar plotseling beginnen de doofstommen allemaal

met hun hoofden te draaien en hun monden te happen. Jan weet

niet goed wat hij moet doen.

Hij gooit 50 frikadellen in de frituur, en serveert daarna broodjes

frikadel uit. De doofstommen beginnen te eten, drinken nog wat, en

even later beginnen ze weer met hun hoofden te draaien en hun

monden te happen.

Ten einde raad belt Jan zijn broer op: “Zeg Kees, in het begin ging het

goed, maar nou beginnen ze steeds met hun hoofden te draaien en

hun monden te happen. Ik snap echt niet wat ze willen.”

“O sorry,” zegt Kees, “dat ben ik vergeten te zeggen: dan zitten ze

het clublied te zingen.”





53

Lid worden?

Geachte motorrijder/ster,

Wil je lid worden van een motorclub, sluit je dan aan bij MC Mios ‘93 te Blijham.

v Zodat je andere motorrijders leert kennen.

v Per jaar kun je genieten van 7 mooie toertochten en een clubweekend.

v Daarnaast zijn er in de zomermaanden nog diverse activiteiten.

v In de wintermaanden de ledenvergadering, een gezellige avond en een workshop.

Het clubjaar loopt van maart tot en met februari. De contributie bedraagt voor een motorrijder

€ 22,00. Ook als duopassagier kun je lid worden, de contributie bedraagt dan € 12,00.  Wanneer

je in de loop van het clubjaar een lidmaatschap aangaat, wordt de contributie naar rato

vastgesteld.  Je ontvangt dan het Huishoudelijk Reglement en je ledenpas thuis.

Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen dienen dit voor 1 januari schriftelijk bij de

ledenadministratie kenbaar te maken. Dit kan per brief of per e-mail aan Henk Schepers.

Voor meer informatie zie www.mcmios93.nl of informeer bij:

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: secretaris@mcmios93.nl E-mail: info@mcmios93.nl

Ik wil graag l id worden van de club.Ik wil graag l id worden van de club.Ik wil graag l id worden van de club.Ik wil graag l id worden van de club.Ik wil graag l id worden van 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 :                                     .



± 400 m² Outlet






