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Beste motorvrienden,

De meeste van ons hebben de vakantie achter de rug. Snakten wij in het

voorjaar naar zon, zo was het de afgelopen tijd soms te warm. Goed dat we

daar geen invloed op hebben. Anders zouden wij daar oorlog over voeren.

Net als de landen rond de Middellandse zee vechten voor hun geloof.

De economische crisis treft ook onze club. Het aantal deelnemers aan

tochten wordt minder en de aanwas van nieuwe leden stagneert.

Motorrijden wordt een dure hobby.

Met trots kunnen we zeggen dat de Duchenne sponsortocht voor het team

Jasper een groot bedrag heeft opgeleverd. Dank aan onze sponsoren en

hoofdsponsor die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. Ook dank aan de

vrijwilligers, die hier hun bijdrage aan hebben geleverd. Alle lof voor jullie.

Jammer dat de belangstelling vanuit de clubleden wat tegen viel.

Het hotelweekend is ook dit jaar weer succesvol geweest. Dit jaar echter

kon 1 motorrijder de spreuk “zwart onder en glimmend boven” niet helemaal

waarmaken. Hij kreeg een ongeluk en is gewond afgevoerd. Ik wens hem

beterschap

Er staan nog mooie tochten op het programma en ik hoop dat jullie daar

aan mee kunnen doen. Ik wens jullie in ieder geval veel leesplezier.

Henk Loois,

Voorzitter.

Adressen enzo... ................................................................................... 5

Agenda 2013 ....................................................................................... 7

Mededelingen ...................................................................................... 7

Duchenne Sponsortoertocht ............................................................. 11

Hotelweekend (1) .............................................................................. 19

Hotelweekend (2) .............................................................................. 29

Sportvrijwilligers ................................................................................. 33

Rabobank Zomertoertocht ................................................................ 35

Verjaardagskalender .......................................................................... 43

Comic Corner ..................................................................................... 43

Nieuw Kentekenbewijs ...................................................................... 47

Veilig door een tunnel ........................................................................ 49

Lid worden? ........................................................................................ 53





Adressen enzo...
VVVVVoorooroorooroorzittzittzittzittzittererererer (e-mail: voorzitter@mcmios93.nl)

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

SecretarisSecretarisSecretarisSecretarisSecretaris (e-mail: secretaris@mcmios93.nl)

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

LedenadministratieLedenadministratieLedenadministratieLedenadministratieLedenadministratie (e-mail: ledenadministratie@mcmios93.nl)

Henk Schepers Sint Vitusholt 185, 9674 AK Winschoten. 0597 - 412583

PenningmeesterPenningmeesterPenningmeesterPenningmeesterPenningmeester (e-mail: penningmeester@mcmios93.nl)

Henk Schepers Sint Vitusholt 185, 9674 AK Winschoten. 0597 - 412583

Rek.nr.: 306643014, Rabobank, t.a.v. 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

Sipke 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

Roelf Hummel Thorbeckelaan 58, 9665 CE Oude Pekela, 0597 - 613647

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 4 moeoor nummer 4 moeoor nummer 4 moeoor nummer 4 moeoor nummer 4 moet binnen zijn vt binnen zijn vt binnen zijn vt binnen zijn vt binnen zijn voor 8 nooor 8 nooor 8 nooor 8 nooor 8 novvvvvember 20ember 20ember 20ember 20ember 20111113.3.3.3.3.

Het bestuur (vlnr)Het bestuur (vlnr)Het bestuur (vlnr)Het bestuur (vlnr)Het bestuur (vlnr)

Penningmeester:

Henk Schepers

Voorzitter:

Henk Loois

Secretaris:

Christien Spa

Algemeen bestuur:

Geertje Roukema

Sipke Roukema

(achteraan staand)

Bé Nieboer

Geert Jan Glazenborg



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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Duchenne Sponsortoertocht
door Debbie de Boer

Na een lange en uitgebreide voorbereidingNa een lange en uitgebreide voorbereidingNa een lange en uitgebreide voorbereidingNa een lange en uitgebreide voorbereidingNa een lange en uitgebreide voorbereiding

waren de eerste leden zondagochtendwaren de eerste leden zondagochtendwaren de eerste leden zondagochtendwaren de eerste leden zondagochtendwaren de eerste leden zondagochtend

om 0om 0om 0om 0om 077777.30 uur aan.30 uur aan.30 uur aan.30 uur aan.30 uur aanwwwwwezig.ezig.ezig.ezig.ezig.

Alles werd klaar gezet om de motorrijders te ontvangen die aan

deze rit wilden mee doen.

Een deel heeft zich opgegeven

d.m.v. een voorinschrijving via de

website en een deel kon zich nog

ter plekke opgeven.

Het was een gezellig tafereel.

Ondanks de vroege start was

iedereen opgewekt en had er zin

in.

Het weer deed vermoeden dat

het nog wel eens wat nat kon worden onderweg maar dat mocht de

pret niet drukken. We waren er allemaal wel op gekleed en zo

begonnen wij deze tocht.

Er gingen verschillende

groepen van start.

René zat klaar om foto’s te

nemen van de verschil-

lende groepen die aan de

rit begonnen. Onderge-

tekende nam ook aan de

rit deel en wij startten met

een tal van 11 motoren

achter ons aan tegen 10

uur.
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Deze tocht hebben wij vorig jaar ook gereden onder de naam

Schnitzeltocht en toen vonden wij deze ook al heel mooi. Een stukje

Nederland en dan verder door Duitsland.

We waren nog maar net op weg toen een fazant waarschijnlijk schrok

van het motorgeluid en laag vliegend de weg overstak. Hij kwam zo

dicht bij dat Albert en ik ons bukten omdat wij anders geraakt zouden

worden door dit projectiel. Albert zei dat hij wel was geraakt. Dat

begint goed, dachten we.

De koffiestop was bij Gasthof Einspanner in Klein Hesepe. De koffie

en uiteraard de taarten klaar stonden. De keuze was weer moeilijk

omdat alles zo ontzettend lekker eruit zag en je er watertandend

voor stond te ijsberen. Wat zal ik eens nemen? Tijdens dit vermaak

kwam er heel wat water naar beneden en iedereen stemde in dat

wij dit toch maar weer even net voor waren. Nach einer kurzen

Pinkelpauze ging es weiter.

Het leek wel op een afwisseling van de wacht want de volgende

groep kwam aanrijden op het moment dat wij startklaar waren voor

het vervolg.

Het weer bleef wat bewolkt met af en toe een straaltje zon. Dan was

het heel warm. Een streling voor je ziel en wat waren wij eraan toe.

ZON. JA. Maar niet voor lang helaas.

In onze gedachten was de afstand van de taarten naar de schnitzels

langer want even daarna reden wij de parkeerplaats op van

restaurant Mol.

Bij binnenkomst was de zaal al aardig vol. Wij besloten om buiten te

gaan zitten om een paar zonnestralen te pakken. Op zich was het

wel lekker maar achter het gebouw verscheen een dikke, donkere

wolk. Ik hield het voor gezien en vertrok met mijn hebben en houden

naar binnen. De rest volgde en een fractie daarna gingen de

hemelsluiken open en kwam het naar beneden kletteren. Tjonge,

jonge wat een water. Maar…….. wij hadden een dikke schnitzel voor

ons met toebehoren en daar ging alle aandacht naar uit. Heerlijk.

Helaas was er voor Ria geen alternatief en mocht zij zich tegoed

doen met sla, tomaatjes en nog wat groenvoer. Gelukkig voor haar

hadden we kort ervoor onze taartenstop. De bodem was gelegd.



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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Ik kan ook vreselijk genieten van eten maar hield hier wel in mijn

achterhoofd dat straks de broek weer dicht moet en de niergordel

aangesnoerd moet worden. Om te voorkomen dat alles er weer uit

zou komen hield ik me in. Dat zou toch eeuwig zonde zijn. Die lekkere

schnitzel. Stel je voor.

Zo, even uitbuiken en dan: Auf geht’s. Het stalen ros werd gezadeld

en wij vervolgden onze rit. Heerlijk na zo’n bui. Alles ruikt zo lekker

fris en de weilanden links en rechts leken groener dan anders.

Wij verlieten de grote weg en draaiden een smal weggetje in waarvan

wij eerst even dachten dat wij verkeerd zouden zitten maar onze

getrouwe navigator gaf aan dat dit de juiste weg was. Gelukkig was

de weg zodanig dat wij niet hard konden rijden want rechts van ons

liepen een stel herten mee. Albert had deze ook al opgemerkt en

nam wat gas terug. En ja hoor, zonder links of rechts te kijken staken

ze over. Uit mijn ooghoek zag ik nog iets bewegen en gaf Albert te

kennen dat er nog eentje aan kwam die waarschijnlijk ook zo over

zou gaan steken. Ja, inderdaad. Deze nam de afslag wel heel erg

krap en maakte op het weiland een zijwaartse rol om zijn eigen as

en ging er als een speer vandoor. Rare beesten.



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

WWW.BOUWBEDRIJFJANBOS.NL



Dat was wel even schrikken, maar gelukkig bleef het erbij en konden

wij rustig verder rijden.

Bij de molen hebben wij ook nog even een stop gemaakt maar

gingen vrij snel verder omdat Albert had afgesproken dat hij tegen

half vier in Bad Nieuweschans zo zijn voor de overhandiging van “de

cheque”. De reis ging verder voorspoedig ondanks dat wij toch nog

een buitje over ons heen kregen.Tegen kwart voor vier kwamen wij

bij de poort van Groningen aan waar de rest al klaar stond voor het

moment.

Onze voorzitter nam het woord en vertelde dat wij het voor elkaar

hadden gekregen om een bedrag van € 2€ 2€ 2€ 2€ 2432,50432,50432,50432,50432,50 te mogen

overhandigen. Dit was geweldig nieuws. Een groot applaus was te

horen en iedereen was blij en verrast. Wie had dit gedacht?

Geweldig, volgend jaar weer?



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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Hotelweekend (1)
door Roelf & Herma Hummel

HoHoHoHoHotttttelwelwelwelwelweekeekeekeekeekend 20end 20end 20end 20end 20111113. In één w3. In één w3. In één w3. In één w3. In één woorooroorooroord “GE-d “GE-d “GE-d “GE-d “GE-WELWELWELWELWEL-DIG”.-DIG”.-DIG”.-DIG”.-DIG”.

Toen er een aantal maanden geleden geopperd werd om in plaats

van 3 dagen, 4 dagen weg te gaan, was het even goed nadenken of

we dat ook echt moesten gaan doen. Het brengt toch extra kosten

met zich mee, en je bent dan toch een dag extra opgescheept met

dat ongeregeld zootje dat zich motorclub MC Mios ’93 noemt.

Desalniettemin toch maar gekozen voor de 4 daagse optie, en daar

zijn we achteraf zéér tevreden over. De dagen voorafgaand aan het

weekend, met argusogen de weerberichten in de gaten gehouden,

aangezien we tot nog toe geen al te beste ervaringen met deze

onzekere factor hadden. En warempel we hadden dit jaar geluk.

- Donderdag 23 gr. bewolkt

- Vrijdag 24 gr. deels bewolkt

- Zaterdag 27 gr. Zon

- Zondag 27 gr. Zon

Kortom perfect!!

Donderdag, om 08:30 uur verzamelen bij Pekelahof en om 9:00

uur vertrekken. Na her en der nog wat deelnemers opgepikt te

hebben, verloopt de reis voorspoedig. Althans zo leek het, vlak bij

München-Gladbach rijdt Bé ineens van de snelweg af, hij heeft een

lekke achterband. Jan en Ria zwaaien ook van de snelweg af en

blijven bij hem. Vlak erna hebben we onze stop, en spreek ik met

Geertje en Sipke. Zij rijden terug, en komen na een tijdje terug met

Bé zijn motor op de aanhanger. (het nut van de aanhanger heeft

zich weer bewezen).

De tocht kan vervolgd worden met uiteraard één motordeelnemer

minder. (hij laat zich comfortabel in de Toyota Tundra vervoeren).



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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Langzamerhand komen we het bergachtig gebied binnen, en wordt

het leuker en uitdagender om te rijden. Dat blijkt als de weg een

bocht maakt. De eerste groep staat rechts van de weg in een kleine

parkeerhaven. Gauw even stoppen en een praatje gemaakt met

Marga. Een ongeluk….

“Ruud heeft met zijn knie tegen een vangrail gezeten” zegt ze. “Rij

maar door tot je een veilig plekje ziet om te stoppen, want hier kan

dat niet”. Zo gezegd, zo gedaan en een dorpje verder wachten Jan,

Geert-Jan, Herma en ik (onze groep is totaal uiteen gevallen) tot

Jaap met zijn groep weer aan komt rijden.

Bé zit inmiddels op Ruud zijn motor, want die kan niet meer verder

en zijn motor moet toch mee! De rest van de rit naar het Hotel

verloopt verder zonder problemen. Het ontvangst bij het hotel is

perfect. Paul staat ons op te wachten met een pilsje of een glas fris.

Vervolgens de sleutel van de kamer in ontvangst nemen, de koffer

uit de Tundra halen, lekker douchen, eten en relaxen. Kortom een

lange en enerverende dag, maar het begin van een GE-WEL-DIG

weekend.

Vrijdag 08:30 uur

ontbijten. De dag begint

voor de meesten van ons

zoals gewoonlijk tijdens

het motorweekend, route

laden en klaar maken voor

de tocht. Voor een aantal

anderen zal de dag er

anders uitzien.

Bé moet een nieuwe band regelen, fam. Roosendaal moet een nieuw

stepje regelen, en Sipke en Geertje gaan Ruud halen uit het

Krankenhaus, want daar is hij gebleven nadat men had gecon-

stateerd dat zijn knie gebroken was en brengen hem en zijn motor

terug naar huis. Dus met een iets kleinere groep dan oorspronkelijk

de bedoeling was rijden we de mooie tocht.



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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Als we ‘s avonds weer bij het hotel aankomen, horen we dat Sipke

en Geertje ook weer onderweg naar het hotel zijn, ze hebben Ruud

veilig in Groningen afgeleverd. Om ongeveer 00:20 uur komen ze bij

het hotel aan. Na hen nog even gedag gezegd te hebben besluiten

we maar naar bed te gaan, morgen ligt er tenslotte weer een mooie

tocht in het verschiet, en we willen er wel klaar voor zijn.



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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Zaterdag: na het ontbijt wordt er besloten om de groep te splitsen in

een iets snellere en een gewone groep. De tocht gaat binnendoor

richting de Rijn en vervolgens richting de Ludolfs. Als we daar

aankomen wordt er helaas niet open gedaan.

De tweede “gewone”groep heeft meer geluk en de dames van die

groep worden met zoenen overdonderd door de Ludolfs. Volgende

keer beter hopen we dan maar.

De route wordt verder vervolgd en gaat via een aantal fantastische

“bochtige” wegen weer richting het hotel.

Onderweg nog even lunchen aan de

kant van de weg en de ober heeft het

er maar druk mee want hij rent over

het terras om iedereen een welver-

diende snelle hap te kunnen bieden.

Op deze avond maken we met een

klein groepje een wandeling van 2,5

km naar de “berghut van oom Tom”,

een pittige wandeling, zowel omhoog

als omlaag.



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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Zondag: de terugreisdag is weer aangebroken. Om 09:00 uur

vertrekken we. Ook deze route is er weer één langs de mooie Moezel,

een beetje binnendoor en langs de Rijn. Daarna wordt het snelweg

rijden, want dat kom je niet onderuit als je toch weer om een redelijke

thuis wilt zijn. Na nog wat gegeten te hebben bij Raststätte Ems-

Vechte, gaat een ieder zijn eigen weg richting huis.

‘s Avonds nog even de koffer halen bij de fam. Roukema, en het

weekend zit er weer op.

Ik heb geprobeerd om het van me af te schrijven, zolang het nog

vers in het geheugen zit, met dien verstande dat het de versie is

zoals ik het ervaren heb. Anderen zullen ongetwijfeld andere

herinneringen hebben, die wellicht nog aan het papier toevertrouwd

zullen worden.

Ik wil dan ook afsluiten met iedereen te bedanken voor de

gezelligheid en zoals al eerder genoemd, het GE-WEL-DIGE weekend.

Wellicht tot volgend jaar.

Een motorgroet van Roelf en Herma Hummel.

P.S. wat mij betreft houden we die 4 dagen erin!
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Hotelweekend (2)
door Ruud Westerbaan

0m 7 uur gaat de wekker, ha ik moet eraf, even met de honden

lopen, motor uit de garage halen, dan even een broodje eten, daarna

afscheid van mijn vrouw nemen en dan op weg naar Pekel naar mijn

motor kornuiten.

Het is 9 uur en daar gaan we dan richting de Moezel, alles verloopt

naar behoren, we houden ons mooi aan de regels en iedereen is

tevreden, tot we de mededeling krijgen dat Be een lekke band heeft

gekregen, dat is nu jammer, zijn motor gaat op de aanhanger en Be

gaat verder in de auto mee.

Bij een wegrestaurant ons buikje volgegeten en de motoren even

weer volgetankt, en de rit gaat weer verder langzamerhand krijgen

we de slingers en de dalen, heerlijk om zo te rijden, gaat wel wat

snel, maar ik heb daar ook nog niet zoveel ervaring mee, ik rij

tenslotte ook nog maar vanaf 2009 en dit is nu mijn 2e keer ver weg

met mijn shoppertje.

En dan gebeurt het, blijkbaar te hard de bocht in en de bocht was

langer dan ik dacht, kom tegen de vangrail aan en dan slingerend

weer de weg op en met mijn linkerbeen op de grond afzetten, zodat

ik op de weg zou blijven en dat lukte en zo rij ik nog eerst weer

verder.

Maar mijn linkerknie doet wel zeer, maar na 2 a 3 km toch maar

stoppen, en toen was het wel mis want ik kan niet meer afstappen.

Dan merk je gelukkig wel dat je niet alleen bent, want ik word direct

van alle kanten geholpen, een hele opluchting, maar de knie voelt

niet goed, dus de broek maar naar beneden en kijken wat er aan de

hand is, de knie is nog niet dik, maar eerst een drukverband erom

heen.
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Ik maar verder in de auto mee en Bé op mijn motor verder, na een

aantal kilometers komen we bij Motorel Heksenhaus aan waar ze

al klaar staan met een rolstoel en bier, maar een rolstoel met 4 lege

banden heb je niet veel aan en het bier hoeft voor mij ook even niet.

In overleg met elkaar toch maar

even naar het ziekenhuis in Soll,

daar blijkt dus dat de knie is

gebroken, wat nu daar opereren of

naar huis en dan in Groningen

opereren, we besluiten het laatste.

Dus na een nacht in het ziekenhuis

de volgende dag op weg naar huis,

de motor direct mee, en een lange

rit met pijn en misselijkheid valt

wel behoorlijk tegen, maar ik houd

me flink en ben blij dat Sipke en

Geertje Roukema dit voor me

willen doen.

’s Avonds om 18.00 uur in Winschoten aangekomen en direct

overgestapt in onze eigen auto, mijn vrouw en dochter brengen mij

door naar het UMCG, daar aangekomen direct in quarantaine gegaan

omdat ik in Duitsland in het ziekenhuis heb gelegen, dus is dat

allemaal uit voorzorg voor de MRSA bacterie, maar alles is daar van

gelukkig goed.

De hele avond in het ziekenhuis gebleven en na 23.15 uur mocht ik

naar huis, de knie is teveel opgezwollen en moet eerst een week

rust hebben (de knie weer in een gipsspalk) en dan word ik pas

geopereerd, dat is dus anderhalve week geworden, maandag 15

juli was de operatie.

Na de operatie nog 3 dagen in het ziekenhuis gebleven en dan

gelukkig weer naar huis en NU — niks doen, want ik mag er 6 week

niet op lopen, dus huppel ik wat op krukken door de kamer heen,

krijg fysiotherapie en af en toe gaan we een beetje met de rolstoel

aan de zwier, want thuis zitten word je ook gauw flauw van, maar ja

het is niet anders. Het komt wel weer goed en ik ga er vanuit dat ik

volgend jaar weer lekker kan motor rijden.

Iedereen heel erg bedankt voor de hulp en inzet en

ook voor de kaarten en telefoontjes.



“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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Sportvrijwilligers
door Christien Spa

Christien werd gekozen tot sportvrijwilliger van het jaar, ze kreeg

hiervoor een plaquette uitgereikt door de burgemeester van

Bellingwedde.

In week 22 werd ik gebeld of ik aanwezig kon zijn op 22

juni, in Dorpshuis Het oude Wapen te Blijham voor de

huldiging van sportvrijwilliger van het jaar. Nu moest ik

hier wel even goed over nadenken want ik ben niet

iemand die graag op het podium staat. Maar de club

heeft mij voorgedragen en dan mag je niet weigeren vind

ik, dus heb ik de stoute schoenen maar aan getrokken

en ben ik op die zaterdagavond naar het dorpshuis

gegaan.

Bij binnenkomst zaten er ook 2 schoonzussen van mij die wisten er

ook al wat van, en na het bekend maken van welke sportman,

sportvrouw en sportploeg was geworden, kwamen wij met 4 vrouwen

aan de beurt. Wel spannend hoor, we moesten op het podium komen,

er werden een paar vragen over de club gesteld en daarna werd de

plaquette door de burgemeester aan ons uitgereikt. S.V. Blijham,

V.C. Blijham, MC Mios’93 Blijham en de Visclub.

MC Mios ‘93 bedankt hiervoor.



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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Een toertocht waarbij ik weer rare dingen hebEen toertocht waarbij ik weer rare dingen hebEen toertocht waarbij ik weer rare dingen hebEen toertocht waarbij ik weer rare dingen hebEen toertocht waarbij ik weer rare dingen heb

gezien en gehoord. gezien en gehoord. gezien en gehoord. gezien en gehoord. gezien en gehoord. Maar daarover later meer…Maar daarover later meer…Maar daarover later meer…Maar daarover later meer…Maar daarover later meer…

Deze zondag is er goed weer voorspeld voor onze regio en dat is ook

te merken aan de mooie opkomst. In totaal 59 personen deden

aan deze mooie tocht mee. Onze open tochten gaan meestal door

Duitsland en dat betekend dat je iets sneller mag en niet zo bang

hoeft te zijn om eens een beetje harder te rijden.

Dat is ook 1 van de redenen dat wij graag even de gruppe

overwuppen want als 2e reden kan ik geven dat de prijzen in de

horeca natuurlijk nog een stuk prettiger zijn als bij ons.

TTTTTeeeeexas Queen.xas Queen.xas Queen.xas Queen.xas Queen.

De toertocht begon dus met mooi weer en al snel kwamen we bij

een mooi weggetje langs een riviertje waar wel heel veel koeien

naar ons lagen te kijken. Ze zullen wel gedacht hebben: “Wat moet

de familie Hoesen nu met een koeienmotor?”

We zijn nog even van plan geweest om onze zwart-witte VFR tussen

de koeien op de foto te zetten maar Gebina was er bang voor dat we

hem dan niet weer konden vinden.

De week voor deze toertocht had ik hem gecontroleerd en geen

echte problemen aangetroffen maar dat mocht natuurlijk nu niet zo

zijn want bij Papenburg was het een zooitje. Wat vorige week nog

een wegomleiding was, was nu een complete afsluiting. Gelukkig

hebben de meesten van jullie de navigatie op automatisch

herberekenen staan en werd er al snel een alternatieve route

gevonden.

Rabobank Zomertoertocht
door René en Gebina Hoesen
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Na een klein uurtje sturen

kwamen we aan bij

Barssel waar we een

bikerlunch hadden be-

sproken restaurant Texas

Queen. Hier was het een

gezellige drukte want er

was ook een havenfeest

aan de gang maar toch

konden we allemaal tot

volle tevredenheid ge-

bruik maken van het zeer

uitgebreide buffet.

Man wat waren die worstjes en gebakken spek heerlijk en natuurlijk

waren ook de broodjes en gebakken ei niet te versmaden.

Dat ik daar zoveel van

gegeten heb nam mijn

maag me later niet in dank

af want al snel moest ik

een maagtablet innemen.

Dat wist ik natuurlijk van

te voren maar het was ook

allemaal zo lekker. Ik was

trouwens niet de enige die

de worstjes zo lekker vond

want de dochter van Bas

Vos had een compleet

worstjesbuffet met haar

bordje volgeladen.

’t Was warm….’t Was warm….’t Was warm….’t Was warm….’t Was warm….

En ik weet wel dat we allemaal een kl#$%^ten voorjaar hebben

gehad maar dat wordt nu ruimschoots ingehaald want jeetje wat

was het warm en dorstig weer vandaag. Dus gelukkig zat er nog een

drinkpauze bij hotel-restaurant Meppen in waar we een ½ liter cola-

light naar binnen hebben geslubberd.



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



En ook hier zag ik het eerste rare ding van vandaag want ik zag een

van de mannen met een vuuraansteker iets wegbranden bij een

andere motorrijder. Ik wilde eigenlijk niet weten wat maar volgens

mij was het een tampon-touwtje of zo.

’n Liktoeter in Sell’n’n Liktoeter in Sell’n’n Liktoeter in Sell’n’n Liktoeter in Sell’n’n Liktoeter in Sell’n

En je weet dat je er een ongelofelijk droge bek van krijgt maar het

ijsje ging er toch weer lekker in…..



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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En hier gebeurde het 3e rare ding van vandaag want Ria vond het

nodig om met mijn vrouw intiem te worden…..daar hebben volgens

mij een boel mannen raar van gedroomd.

TTTTTerug in Happerug in Happerug in Happerug in Happerug in HappyHam (Blijham).yHam (Blijham).yHam (Blijham).yHam (Blijham).yHam (Blijham).

De tocht was door iedereen zeer goed ontvangen en de club heeft

weer een mooi beetje extra geld in kas gekregen door de motorrijders

van buiten de club.

En bij het nabespreken gebeurde het 4e en meest schokkende van

de dag…. Omdat ik het zo warm had, had ik mijn shawl om mijn

hoofd gedaan omdat ik last had van een lekkende koppakking. Ria

vroeg of ik een Arabier was geworden en op mijn opmerking dat ik

ook besneden was, wilde Ria direct het resultaat zien. Ze was

helemaal stil en kon geen woord meer zeggen omdat ze helemaal

rood aangelopen was van het lachen.

Na het in ontvangst nemen van een herinnering konden we de

huisreis aanvaarden en nagenieten van een heerlijke dag.

Bedankt allemaal voor het deelnemen aan deze mooie dag.



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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Verjaardagskalender

OktoberOktoberOktoberOktoberOktober
Henk van Achteren, Marga Duit-Luining, Theo Drenth, Freka de Jager-

Bisschop, Bert Kuiper, Reint Lohof, Arnald Rosendahl,

Geertje Schudde-Kloosterboer, Harry Schuurman.

NovemberNovemberNovemberNovemberNovember
John Kielman, Egbert Kruize, Harm Kruize, Thea Loois-Kruize,

Engel Perton, Theo Prenger, Tinus Scholtens, Jacob Schudde,

Hilvert Smits, Jan Suk, Joey Teuben.

DecemberDecemberDecemberDecemberDecember
Albert de Boer, Herma Hummel-Waarheid, Klaas van Klinken,

Arjan Koster, Albert Kupers, Rene van der Lans, Ramon Leeuwerik,

Jan Meijer, Vincent Suk, Ruud Westerbaan, Jan Wierenga,

Klaas de Wind, Philip v/d Zijl.

Belg op de snelwegBelg op de snelwegBelg op de snelwegBelg op de snelwegBelg op de snelweg

Een Belg rijdt met zijn fiets op de snelweg en wordt aangehouden

door een motoragent.

Zegt de agent “Awel, wede gij niet waar het fietspad is?”

Zegt de Belg: “Jawel, U gaat rechtdoor en dan eerste afslag naar

rechts, maar ik geloof niet dat gij daar met uw motorfiets mag rijden!”

Comic Corner



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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Monteur en cardioloogMonteur en cardioloogMonteur en cardioloogMonteur en cardioloogMonteur en cardioloog
Een monteur demonteerde een cilinderkop van een Harley Davidson

toen hij een bekende cardioloog in zijn winkel ontwaarde. De

cardioloog stond te wachten totdat de monteur tijd had om even naar

zijn motorfiets te kijken. De monteur riep naar de cardioloog dat hij

moest komen kijken naar de interne delen van de motor.

De cardioloog liep een beetje verbaasd naar de monteur toe. De

monteur ging staan, veegde zijn handen aan een doek af zei tegen de

cardioloog: “Kijk dokter, ik opende het hart van deze machine, haalde

de kleppen er uit, ik heb de schade hersteld en dan zet ik hem weer

in elkaar. Als ik dan klaar ben, werkt hij weer als een nieuwe.

Hoe komt het dan dat ik per jaar  39.500,= euro verdien en U

1.600.000,== terwijl wij in feite hetzelfde werk doen”? De cardioloog

wachtte even met antwoorden en begon te glimlachen. Toen zei hij

tegen de monteur: “Probeer die reparatie eens uit te voeren met een

draaiende motor”

Een aantal mannen kleden zich om in de kleedkamer van de golfclub.

Een mobiele telefoon gaat af en één van hen begint een gesprek

Iedereen in de kleedkamer luistert natuurlijk mee.

MAN: “Hallo”

VROUW: “Schat, ik ben het. Ben je op de club?”

MAN: “Ja”

VROUW: “Ik ben aan het winkelen en ik heb een onwijs mooi leren

jasje gezien. Het kost maar 1000 euro. Mag ik het kopen?”

MAN: “Natuurlijk, ... als je het mooi vindt moet je het kopen.”

VROUW: “Ik ben ook nog even langs de Mercedes garage gegaan. Ik

heb de nieuwe 2004 modellen gezien. Er was er eentje zo mooi.”

MAN: “Hoeveel kost ie?”

VROUW: “80,000 euro”

MAN: “OK, maar voor die prijs wil ik wel alle accessoires erbij krijgen.”

VROUW: “Geweldig! Oh, ja nog een ding .... het huis dat we vorig jaar

zo graag wilden kopen, staat weer te koop. Ze vragen 950.000 euro.”

MAN: “Nou, breng maar een bod uit. Bied maar 900,000 euro.”

VROUW: “OK. Ik zie je later vanavond. Ik hou van je!”

MAN: “Doei, ik hou ook van jou.”

De man hangt op. ........

De andere mannen in de kleedkamer kijken vol verbazing naar hem.

Dan vraagt hij: “Weet iemand van wie deze GSM is?”



 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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Kentekenbewijs wordt kentekencard.Kentekenbewijs wordt kentekencard.Kentekenbewijs wordt kentekencard.Kentekenbewijs wordt kentekencard.Kentekenbewijs wordt kentekencard.

Het onhandig grote papieren kentekenbewijs wordt met ingang van

2014 een pasje van creditcardformaat. Minder papier, meer gemak.

Want je kunt hem gemakkelijk in je portemonnee opbergen. En hij

is bovendien heel moeilijk na te maken.

Wie in 2014 een nieuwe of gebruikte motor koopt, krijgt na de

tenaamstelling de kentekencard thuis gestuurd. Je hoeft daarvoor

niet meer naar het postkantoor.

Daarnaast wordt het overschrijvingsbewijs afgeschaft. Daarvoor in

de plaats komt een negencijferige code. Gebruikte voertuigen krijgen

pas een kentekencard als ze van eigenaar wisselen.

Daarvoor ga je in de toekomst niet meer naar het postkantoor maar

naar een kentekenloket. Waar die zijn, kun je vinden op de website

van de RDW die de kentekencards uitgeeft.

Nieuw Kentekenbewijs
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Een file, een botsing of - nog erger - een brand in een lange, donkere

tunnel; je moet er niet aan denken.

Toch kun je dat als automobilist of motorrijder maar beter wel doen,

met een paar simpele stappen, kun je levens redden!

Bij het rijden in een tunnel zijn de volgendeBij het rijden in een tunnel zijn de volgendeBij het rijden in een tunnel zijn de volgendeBij het rijden in een tunnel zijn de volgendeBij het rijden in een tunnel zijn de volgende

zaken van groot belang:zaken van groot belang:zaken van groot belang:zaken van groot belang:zaken van groot belang:

- Hou je aan de maximum snelheid

- Hou zoveel mogelijk afstand

- Keer nooit en rij nooit achteruit

- Blus een brand alleen in het beginstadium

Wanneer de brand niet meer valt te blussen, laat het dan aan

de hulpdiensten over en verlaat de tunnel

- Vuur en rook zijn levensgevaarlijk in een tunnel

Breng jezelf in veiligheid en niet je auto, motorfiets of camper

Hoe moet je handelen bij een normale situatie…Hoe moet je handelen bij een normale situatie…Hoe moet je handelen bij een normale situatie…Hoe moet je handelen bij een normale situatie…Hoe moet je handelen bij een normale situatie…

- Hou verwijzingen naar de vluchtwegen en alarmtelefoons

goed in de gaten

- Hou goed rechts en overschrijd nooit de middenstreep

- Parkeer alleen in noodsituaties in de tunnel

Wat moet je doen in geval van een file…Wat moet je doen in geval van een file…Wat moet je doen in geval van een file…Wat moet je doen in geval van een file…Wat moet je doen in geval van een file…

- Zet de alarmlichten van je voertuig aan

- Zet de motor af als het verkeer stilstaat

- Blijf in/op je voertuig

- Luister naar de verkeersinformatie

Veilig door een tunnel



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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Wat moet je doen bij pech…Wat moet je doen bij pech…Wat moet je doen bij pech…Wat moet je doen bij pech…Wat moet je doen bij pech…

- Zet de alarmlichten aan

- Parkeer op de vluchtstrook, in een pechhaven of anders

zoveel mogelijk naar rechts

- Zet de motor af

- Informeer de hulpinstanties.

Gebruik daarvan de alarmtelefoon in de tunnel en

niet je eigen mobiele telefoon

- Wacht in je auto of bij je motorfiets op hulp

Wat moet je doen bij een ongeluk…Wat moet je doen bij een ongeluk…Wat moet je doen bij een ongeluk…Wat moet je doen bij een ongeluk…Wat moet je doen bij een ongeluk…

- Zet de alarmlichten aan

- Stop zo dicht mogelijk tegen de rechterkant

- Zet de motor af

- Informeer de hulpinstanties.

Gebruik daarvan de alarmtelefoon in de tunnel

- Verleen eerste hulp aan gewonden

Wat moet je doen bij brand in je voertuig…Wat moet je doen bij brand in je voertuig…Wat moet je doen bij brand in je voertuig…Wat moet je doen bij brand in je voertuig…Wat moet je doen bij brand in je voertuig…

- Rij zo mogelijk zelf de tunnel uit.

Keer niet en rijd niet terug

- Wanneer je het einde van de tunnel niet meer kunt bereiken,

parkeer je auto of camper dan op de pechstrook

of zover mogelijk naar rechts

- Zet de moto af en laat de sleutel in het contact

- Informeer de hulpinstanties.

Doe dit met een alarmtelefoon en

niet met je mobiele telefoon

- Probeer de brand te blussen, maar alleen in het beginstadium.

Wanneer dat niet lukt loop dan van het vuur weg

en verlaat de tunnel via een nooduitgang
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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






