HENDY BAR
Blijham

Het beste môarrr weer……… Bert en Marja
Hoofdweg 27, 9697 NA Blijham tel: 0597 - 561666

J. Houwen
Parklaan 25
9697 RS BLIJHAM
0597-563549
06-28390041
www.administratie-oosteinde.nl
info@administratie-oosteinde.nl

Dit is al weer de laatste Pitstop van dit jaar. We hebben een heel goed
motorseizoen gehad. Althans, aan het weer heeft het niet gelegen. Een
geweldig mooie zomer met hoge temperaturen. Misschien voor sommigen
wel te warm.
We kunnen terugkijken op een aantal mooie tochten. Bijvoorbeeld de
puzzeltocht. Eens wat anders. Het viel bij velen wel in de smaak.
Dan was er ook het hotelweekend. Dit vergt toch iets meer voorbereiding
van de motorrijders. Niet alleen de rijvaardigheid en de beheersing van de
motor zijn daarbij van belang. Ook de voorbereiding is belangrijk. De motor
moet in goede staat verkeren en een aantal zaken moeten gewoon goed
geregeld zijn, zoals verzekering voor motor en berijder.
De sponsortocht was voor Mios een nieuwe uitdaging. Onze sponsoren
hebben het allemaal mogelijk gemaakt en de hoofdsponsor heeft het
inschrijfgeld verdubbeld. Onze dank aan alle die dit tot een groot succes
hebben gemaakt.
De jaarvergadering is ook weer geweest. De deelname valt wat tegen bij
een ledenaantal van 126. Maar goed, alle onderwerpen zijn behandeld en
het bestuur is uitgebreid met Sipke Roukema en Albert de Boer. Van harte
welkom.
Ik wens jullie allen een goede kerst en jaarwisseling en hoop jullie allemaal
weer te zien bij ons eerste evenement in 2014, het gezamenlijk eten bij de
chinees Ying-Ping in Winschoten.
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Henk Loois
Voorzitter

Voorwoord

Beste motorvrienden,
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(e-mail: voorzitter@mcmios93.nl)

Henk Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597-561983
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(e-mail: secretaris@mcmios93.nl)

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

Ledenadministratie

(e-mail: ledenadministratie@mcmios93.nl)

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

Penningmeester

(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 bestuur
Albert de Boer
Bé Nieboer
Geertje Roukema
Sipke Roukema

Toercommissie
Jaap Duit
René Hoesen
Roelf Hummel
Hilvert Smits
Luppo Teuben

Redactie
Debbie de Boer
Marga Duit
René Hoesen
Ria Kolthof-Layik

(e-mail: info@mcmios93.nl)

A.Reyndersstr. B 205, 9663 PM Nieuwe Pekela, 0597-614358
Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude Pekela, 0597-614904
Bovenburen 101, 9675 HB Winschoten, 0597-421609
Bovenburen 101, 9675 HB Winschoten, 0597-421609
(e-mail: toercommissie@mcmios93.nl)

H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597-615607
Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 0597-618927
Thorbeckelaan 58, 9665 CE Oude Pekela, 0597-613647
Jac. Perkstraat 10, 9673 HL Winschoten, 0597-422493
Middenweg 2, 9698 AN Wedde, 0597-562628
(e-mail: redactie@mcmios93.nl)
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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, sprotieveen hobby activiteiten.
Tel. BAG-WINSCHOTEN:
Tel. BETER in BEWEGEN:
Fax:

0597 - 563479
0597 - 562701
0597 - 563496

e-mail:
e-amil:

winschoten@bag-nn.nl
beterinbewegen@hotmail.com

Glasservice en
Schilderwerken

H. Stukje
Bij ons komt u ook in aanmerking voor Voor onderstaande werkzaamheden:
de winterpremie. Voor woningen ouder
dan 15 jaar geldt het 6 % b.t.w. tarief. - Binnen- en buiten schilderwerk
- Behangen
- Diverse soorten wandafwerking
- Diverse soorten enkel glas op voorraad
Lageweg 51 9698 BK Wedde
- Diverse soorten isolatieglas
Telefoon
0597 - 541 250
- Aanpassing kozijnen voor isolatieglas
Fax
0597 - 542269
- Kitwerk badkamers ect.
Autotel.
06 - 55 83 88 60
- Houtrot reparaties
- Winkel in verfartikelen
- Met een kleurmengmachine

GERVO

Sport-,
Reclame en H.O.D.
AA Stroom 22
9665 SK Oude Pekela
Tel.: 0597-612363

Sport-, Bad-, Turnkleding
PROWEAR
E-mail: voslies@yahoo.co.uk

Vaantjes

Erelinten

Sportprijzen

Trofeeën

Rozetten

Zeefdruk

Bekers

Reklame- en relatieartikelen

Medailles

Eigen graveerinrichting

Agenda 2014
Datum

Soort

27 april

Open voorjaarstocht
220 km
9.00-11.00 uur
o.a. door Duitsland
Monstertoertocht
300 km
9.00 uur
Sponsortoertocht
200 km
9.00 uur
Clubweekend
In Hotel Maas in Lutzerath in de Eifel. (www.hotel-maas.de)
Rabobank Zomertoertocht
220 km
9.00–11.00 uur
o.a. door Duitsland
Leden Puzeltoertocht
180 km
9.00 uur
Leden Toertocht
175 km
9.30 uur
De start is bij Eetcafé De Leeuw.
Snerttoertocht
130 km
10.00 uur

25 mei
22 juni
3 t/m 6 juli
24 augustus
21 september
12 oktober
2 november

Lengte

Inschrijving

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

Mededelingen
Algemeen
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.

Inschrijven
Om verzekeringstechnische en organisatorische redenen dient
iedereen zich bij elke toertocht in te schrijven, dus ook bij de
ledentoertocht.
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MOTOPORT LEEK HÉT ADRES VOOR ELKE MOTORRIJDER
Welke motorrijder kent het niet; lekker een stukje toeren op
een vrije middag, de omgeving in je opnemen en natuurlijk met
volle teugen genieten van je motor. Het is altijd leuk om
ook een doel te hebben voor je rit. Een plek waar elke
motorrijder zich thuis voelt.
Bij MotoPort ben je wat dat betreft altijd aan het juiste
adres. Om even de benen te strekken of om een lekker
bakkie koffie te drinken en een praatje te maken met

andere rijders. Als je er dan toch bent, kun je natuurlijk
ook even kijken, voelen en ruiken bij de schitterende
motoren die altijd in onze showroom staan of de uitgebreide collectie kleding en accessoires bekijken.
Het is bij ons naast kopen ook mogelijk om motoren
en diverse accessoires te huren.
Kortom, we zien je graag een keer langskomen.

MOTOPORT LEEK
Trefpunt voor alle motorrijders
www.motopor tleek.nl
MOTOPORT LEEK, ZERNIKELAAN 6A, 9351 VA LEEK, INDUSTRIETERREIN LEEKSTERHOUT, TEL.: 0594 - 511349 / FAX: 0594 - 511363

De adverteerders denken aan ons...
Denk jij ook aan onze adverteerders!

Korting
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 ledenser
vice
ledenservice
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.

Redactie
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.
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Autoschadebedrijf

BONNIE BISSCHOP

Hoofdweg 62a
9695 AL Bellingwolde
Tel.: 0597-532662

Glaszaak Wiegers
Al meer dan 25 jaar
een begrip in Winschoten en omgeving.

Groothandel in vlakglas voor zowel
bedrijven als particulieren.
* Vlakglas
* Isolatieglas
* Glas in lood

* Spiegels
* Geslepen glas
* Ventilatieroosters

J.D. van der Veenstraat 17 9672 AD Winschoten
Tel.: 0597-413257
Fax.: 0597-421339
www.glaszaakwiegers.nl

Puzeltocht
door Richard Slijfer
De weersvoorspelling leek goed, eerst nog wat mist maar later op
de dag zou de zon doorbreken. Op tijd van huis vertrokken omdat ik
de spanning van mijn banden niet vertrouwde en inderdaad mijn
achterband had maar 1 bar meer. Toen dit geregeld was ging ik op
naar de Hendy Bar. Het was nog vroeg, maar veel motoren stonden
er nog niet, maar het was toch nog redelijk goed gekomen.
We waren met twaalf motoren, waarvan René en Gebina niet
meededen, die gingen eerder op pad met opdrachten evenals Roelf,
Luppo en Lida. Om tien uur werd alles bij elkaar geroepen en in
groepjes ingedeeld, groep 1 bestond uit drie personen groep 2 ook
en groep drie uit 6 personen. Jaap en Marga reden voor spek &
bonen mee, zoals Jaap zelf zei. Tja, hij had de rit mede uitgezet, dus
Jaap mocht niets zeggen onderweg en hield zich daar netjes aan.
Toen de eerste groep vertrok werd gelijk van 1 de motoren de
kilometerstand genoteerd, want de bedoeling was om zelf je route
te bepalen via navigatie en kaart. Wie dan de minste aantal
kilometers had gereden was de winnaar. Eindelijk was onze groep
als laatste aan de beurt, we kregen onze enveloppe met daarin een
foto.
Dat was de Fraeylemaborg in Slochteren, dus ieder zijn navigatie
ging aan op de kortste route en hoe kan het dat scheelde maar zo
een kilometer per navigatie systeem. Na veel overleg eindelijk op
pad, via mooie binnendoor wegen kwamen we op plaats van
bestemming waar Roelf al stond te wachten met opdracht 2.
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Dat was een gedeelte van een songtekst van Anneke Grönloh,
brandend zand dus. Keuze was niet moeilijk omdat de plaatsnaam
in dat stuk tekst stond verwekt. Op naar ’t Zand dus. Weer via een
mooie binnen route naar ’t Zand, soms twijfelen of je via bepaalde
routes kon omdat deze wel smal leken of niet zeker was waar men
uit kwam en of men er weer uit kwam. In ’t Zand aangekomen
stonden Luppo en Lida ons reeds op te wachten met de derde
opdracht, nu werd het interessant.
Deze keer alleen nog coördinaten voor de GPS en de map, dat was
weer reden voor een discussie. Maar toch overeenstemming bereikt
en verder gereden naar de volgende plaats, waar René en Gebina
ons alweer stonden op te wachten met de volgende opdracht.
Dit was het adres en woonplaats van het restaurant
waar wij zouden gaan
lunchen. Eerst maar eens
een lekker bakkie koffie en
daarna aan de soep en
broodjes. Dat smaakte goed
alleen waren er te weinig
broodjes, waarna Jaap dit
onmiddellijk ging regelen. En
inderdaad daar kwam nog
een schaal met 10 broodjes,
tegen de tijd dat er nog twee
broodjes op de schaal lagen kwam er een vrouw met nog een hele
grote schaal aan.
Blijkbaar hadden ze niet begrepen dat wij de laatste groep waren.
Nou we zouden maar op eten wat we lusten, waarna Debbie naast
mij zegt hebben jullie geen doggiebag. De vrouw draaide zich om en
even later kwam ze terug met een hele doos plastic zakjes, dus alle
broodjes in zakjes gedaan en dat in de topkoffer van de Honda van
Albert en Debbie die dus gelijk vol zat.
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“Eetcafe Wedderbergen”
Voor gezelligheid en rust
in een bosrijke omgeving.
Graag tot ziens
Openingstijden:
Van 1 april tot 1 oktober
Vanaf 11:00 uur ‘s morgens
Tel: 06 - 1
4 4
1 79 60
14
41

Berend & Jannie
Zaalruimte tot 120 personen

Chinees Specialiteiten Restaurant

Dr
ogisterij P
er
ton
Dro
Per
erton
Raadhuisstraat 8, Blijham
Tel.: 0597 - 562255

“Kan Le”

Voor al uw:

Geneesmiddelen
Homeopathie
Pasfoto’s
Foto-werk
Kadoartikelen
Wenskaarten
tevens Solo-stomerij

Ons restaurant is geopend op
di. t/m do. van 16.00 tot 21.30 uur
vr. van 16.00 tot 22.00 uur
za. t/m zo. van 11.30 tot 22.00 uur
Ook op feestdagen geopend
‘s Maandags gesloten

Hoofdweg 249 - Bellingwolde
Tel. 0597-532828 - fax 0597-532933

De volgende opdracht was een foto van een wegwijzer, gelukkig
kende onze fotograaf deze plek en konden we er zo naar toe rijden.
Ondertussen kwamen we door plaatsen zoals Doodstil en daar was
het daar dan ook. Bij de volgende stop kwamen we bij Luppo en
Lida, deze hadden honger en konden door onze groep worden
voorzien van lekker broodjes vanuit het restaurant.
Waar wij ook gelijk weer onze volgende opdracht
kregen, we kwamen weer uit bij Roelf, deze
had en kofferbak vol met drinken en cup cakes.
Vandaar weer verder met de volgende opdracht,
en daar kwamen wij onder een lange tunnel door. Tunnels en
ik zijn een, dus gelijk maar even aan het gashendel getrokken.
Later wegens navigatie verschil en omdat wij aan de kant stonden
trok onze fotograaf op en lag bijna bij iemand in de cabrio. Het ging
gelukkig net goed. Onze fotograaf zat anders om op de motor, want
deze reed voor mij en Marga schrok ook behoorlijk volgens Jaap,
want deze reed achter mij.

Kwamen toen aan in de buurt van Roden waar René en Gebina al op
ons wachten, en wij hadden drinken voor hen bij ons. Het was leuk
daar, want daar stonden wat dieren in de wei die werden gevoerd
met gras uit de trekker en een ezel zou een ezel niet zijn als deze
niet de hele rug had bezaaid met een mooi groen dek. Was een
komisch gezicht, en gelijk onze laatste opdracht gekregen.
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Louwdijk 32, 9697 SM Blijham - T. 06 215 959 24

WWW.BOUWBEDRIJFJANBOS.NL

Terug naar de Hendy Bar in Blijham, we kregen te maken met wat
omleidingen. De ene groep besloot om door te rijden terwijl Jaap,
Marga, René en Gebina besloten om de snelste route te nemen. Wij
toch nog maar even binnen door, wat resulteerde om tegen de klok
van zes uur weer bij de Hendy Bar te zijn. Jammer was alleen dat
geen kilometerteller en geen navigatie gelijk is, waar door sommige
verschillen wel erg groot waren. Maar misschien hadden wij ook wel
meer omgereden dan de anderen.
We waren dan ook laatste geworden met het meeste aantal
kilometers, wat betekende dat wij ook het meeste hadden gezien
onderweg. Al met al een geslaagde dag en zeker voor herhaling
vatbaar. Voor de mensen die de rit hebben uitgezet en de mensen
die onderweg stonden en iedereen die zich hiervoor heeft ingezet
zeg ik dank jullie wel, ik heb een mooie dag gehad.

Verjaardagskalender
Januari:
Geert-Jan Glazenborg, Jannie Mulder-Hummel, Thomas Rosendahl,
Harry Stukje, Lyda Teuben-Schutter & Johan v/d Wal.

Februari:
Jan Jansingh, Henk Jelijs, Chris Timmer, Peter de Vries, Pieter de
Waard & Annie v/d Zijl-Vennema.

Maart:
Arie de Boer, Gert Drenth Kees Meijer & Mario Oldenburger.
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Een stukje Nederland op Duits grondgebied
Gastvrouw D.M. vd Heide-Dijkstra
Am Durenkampe 1
D 49716 Meppen
Tel.: 0049 5931 887699
Fax.:0049 5931 847188

www.hotelmeppen.de

Hotel
Restaurant
Zaalverhuur

info@hotelmeppen.de

Voor een gezellig hapje of
drankje ga je naar:

Hoofdweg 35
9698 AA Wedde
Tel.: (0597) 52 22 95
www.eetcafedeleeuw.nl

Onderwerp
door Marga Duit
Vandaag was het weer zo ver, een ledentoertocht die van start ging
bij Eetcafé De Leeuw in Wedde.
Om half tien daar aangekomen stonden er zeven motoren. Binnen
had Diana de koffie al bruin met een heerlijk plak cake er bij. Ook
Ruud was even van de partij om bij te praten en het gaat gelukkig
weer de goede kant op met zijn been.
Langzamerhand komen de mensen binnen druppelen en onder het
genot van koffie met cake worden de inschrijfformulieren in gevuld.
Ik had al even alle motoren geteld en dat waren er 18 in totaal,
waarvan er drie met duo passagier. Om dertien minuten over tien
vertrekken we in één groep, en ja hoor, Jaap en ik weer voorop. Ik wil
ook zo graag eens achter aan, maar ja dat gaat moeilijk als je achter
op zit en je eega toch al heeft besloten vooraan te gaan rijden. Maar
met zo’n grote groep heb ik geen overzicht en kan er maar niet
achter komen wie als laatste rijd (meestal zijn dat René en Gebina),
of ik moet achterste voren gaan zitten. Maar nee, dat doen we maar
niet, de anderen moeten ook maar een beetje op letten, wat ze ook
wel doen.
Hee, wat doen René en Gebina nu daar in de berm? Oh hij is aan het
filmen of aan het foto’s nemen. Langs mooie weggetjes komen we
in Zeijen aan en hebben we ook wel trek in koffie gekregen. Bij Café
Restaurant Hingstman ga ik binnen even vragen of ze ons kunnen
gebruiken, ja we komen wel met 21 personen. Ja hoor,was helemaal
geen probleem, en het kopje koffie stond dan ook al heel snel voor
onze neus. Dat gaat er wel lekker in, want het zonnetje liet ons al vrij
snel in de steek en de wind werd ook iets guurder. Even een
nicotinestaafje gebruiken, kon net voor de helft, want we gingen al
weer verder.
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EK
E. Komies
Schilders- en afwerkingsbedrijf
Vossenkamp 138
9675 KM Winschoten

tel.: 0597-422050

* Voor alle verzekeringen
* Voor aan- en verkoop van onroerend goed
* Ons actuele woningaanbod kunt u ook vinden
op www.makelaardij-visser.nl
* Alle taxaties
* Voor alle hypotheken
e-mail: info@makelaardij-visser.nl
Bellingwolde: Hoofdweg 26 – 9695 AK – Tel. 0597-531484 - Fax. 0597-531378

Door mooie dorpen kwamen we aan op Schoonlo en daar hebben
we bij Café Restaurant Hegeman heerlijk gegeten.
In tussen was het echt wel een beetje koud hoor, dus een warme
hap is dan echt wel welkom.
Vanaf Schoonlo gingen we weer op Blijham aan. Deze toertocht ging
door Groningen, klein stukje Friesland en Drente.
Thuis gekomen maar gauw onder een warme douche en daarna
een heerlijk kop hete thee. Ik kijk terug op een prachtige route en
een mooie dag.

Echte Mannen
door H. Dorrestijn
Echte mannen zijn verstoken van beschaving en gevoel
Ze kunnen nog geen eitje koken, hebben wel een grote smoel
Ze zijn grof in spraakmanieren en onhebbelijk van aard
Staan nog heel dicht bij de dieren, want hun lichaam is behaard
Zelfgenoegzaam en verwaand, lawaaiig, nurks en brutaal
Zijn ze heel goed in winden laten, ze laten scheten allemaal
Maar een vrouw is stil en ook verlegen, houdt zich op de achtergrond
Terwijl vrouwen troosten en verplegen komen psalmen uit hun kont
Terwijl hun vrouwen boeken lezen bij Mendelssohns vioolconcert
Denken mannen slechts aan kezen, voetbal, bier, hutspot en snert
Ze kunnen nog geen eitje bakken, steken wel de loftrompet
Over hun beroepen en hun vakken, hun prestaties in het bed
Oh wat zijn ze trots en fier op hun lul en een krat bier
En ze bereiken echt de top bij het vertellen van een schuine mop
Zoals beter een k*t in de hand dan de lucht van tien
Alsof een bosje bij elkaar gebonden pikken zo lekker zal ruiken...
Echte mannen, echte mannen, sla ze dood met koekepannen
Betaal ze alles terug met rente, sla hun ballen plat als centen
Verdelg ze toch te zwaard, te vuur, steek eerst hun lid in de frituur
En dames als dat is gebeurd, krijgt u van mij een fijne beurt...
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CHINEES INDISCH RESTAURANT

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

Snerttoertocht
door Henk Schepers
De Snerttocht van 3 november die voor de meesten ook een
snerttocht is geworden, met als afloop snert, was ook voor de
schrijver, een snerttocht met snert, maar dan thuis op een later
tijdstip en omstandigheden.
Ik was ’s-morgens vroeg uit de veren en voor ik ging ontbijten, heb ik
uitgebreid op buienradar gekeken, want de vooruitzichten van de
zaterdag ervoor waren niet rooskleurig. Buienradar gaf aan dat het
die zondag tot een uur of 4 ‘s middags droog zou blijven, wel zou er
veel wind zijn. Dit deed mij besluiten de motorkleren aan te trekken,
de motor te starten en naar de Hendy Bar in Blijham te rijden, met
als doel de laatste toertocht van het jaar mee te rijden.
De opkomst viel wat tegen, 10 motoren en 11 personen in totaal,
waarbij de Honda VFR (3 stuks) sterk vertegenwoordigd was.
Na de inschrijving en een warme kop koffie
zijn we op pad gegaan. De eerste 2 motorrijders
zetten er flink de sokken in (roken waarschijnlijk de snert al in Blijham, die wat later
bleek, nog gemaakt moest worden).
De mooie uitgezette route vol bochten, voerde
ons langs of door de volgende plaatsen
Winschoten, Scheemda, Siddeburen, Steendam, Appingedam, Garrelsweer, Winneweer,
Westeremden, Eppenhuizen, Eemsmond, Oldenzijl en Loppersum.
Maar onder de rook van het gehuchtje Eenum, had ik als voorrijder
van de afgesplitste groep, de pech een auto tegen te komen op een
smalle bochtige weg. Ik had de keuze, of de auto frontaal raken of
de berm in.
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H. Feringa Autotechniek
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

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

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

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

VEILIG DE WEG OP

Autorijschool

Edwin Hillenga
Burg. Schönfeldsingel 36
9671 CJ
Winschoten

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

Het laatste heb ik maar gekozen, met de wetenschap dat ik dan
waarschijnlijk onderuit zou gaan en er niet zonder schade af zou
komen.
Wat ik toen nog niet wist, was dat er ook nog een sloot haaks vanaf
de weg liep, waar voor mij en de andere motorrijders de snerttocht
eindigde.
Een witte uitgetelde Honda VFR onder in de sloot
onder de modder en ik, zittend aan de rand van de
sloot wachtende op een gele taxi.
Deze heeft mij naar het ziekenhuis in Delfzijl gebracht
voor onderzoek. Daar bleek dat er geen sprake was
van botbreuken of inwendige bloedingen, alleen een
been met zware kneuzingen en een knie met nog
nader te onderzoeken letsel.
Ik wil hierbij de andere motorrijders bedanken voor de hulp en het
wachten op de sleepdienst. Ik heb begrepen dat een ieder na de
crash, de kortste weg naar in Oude Pekela heeft opgezocht en
vervroegd aan de snertmaaltijd is begonnen.

Wiertsema HOUT
maatwerk in kozijnen - tevens levering van tuinhout
ta
Hoofdstraat 63-65, 9686 VG Beer
Beerta
T. 059
7 - 33 1
0 6
4
0597
10
64

M. 06 - 305 306 68

e-mail: wier tsemahout@ziggo.nl

Clubweekend
In 2014 willen we weer met zijn allen een gezellig weekendje weg.
Het is de bedoeling dat we het weekend van 3 t/m 6 juli naar HotelRestaurant Maas, Trierer Strasse 30 in Lutzerath gaan.
Dus hierbij nodig ik de liefhebbers uit om mee te gaan. Het hotel
heeft een ruim aantal kamers maar vol is toch vol dus geef je zo
snel mogelijk op.
De kosten zijn voor een 2 persoonskamer € 150,00 p/p en voor een
1 persoonskamer € 165,00 p/p. Dit is
half pension dus met 3x ontbijt en 3x
diner.
De heenreis is ± 400 km en het is de
bedoeling dat we op vrijdag en zaterdag
mooie tochten gaan rijden van
ongeveer 200 tot 250 km. Dus denk er
de komende {feest}dagen maar even
over na en mail mij.
Opgave bij Jaap Duit voor 31 januari, het liefst via e-mail, zodat alle
informatie dan simpel via de e-mail verstuurd kan worden naar
jaapduit@home.nl of anders via telefoon 0597 - 615 607 of mobiel
06 - 42 48 96 83. De betaling zal dan net als voorgaande jaren in de
maand februari zijn.
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Vroege Vogel Tocht
door René Hoesen
Waarom vraag ik dit nu, net nu we de laatste toertocht van het jaar
hebben gehad en de meesten zullen het motorrijden even op een
laag pitje zetten.
Ik vraag dit, omdat Roelf Hummel en ik de sponsortocht voor
Duchenne ‘s morgens al heel vroeg hebben gecontroleerd. Dit om er
voor te zorgen dat we op het laatste moment niet voor nieuwe
verrassingen kwamen te staan.
We wilden tegen 9 uur weer aanwezig zijn in Winschoten om bij de
start van de tocht mee te kunnen helpen. Dat betekende dat we al
om 5 uur op de motor zaten en echt, het was heerlijk rustig op de
weg en de tocht begon nog wat nevelig maar dat hielp alleen maar
mee aan het bijzondere gevoel van deze tocht.
Nu lijkt het me leuk om dit nog eens te herhalen met een paar meer
motorrijders. We hoeven natuurlijk niet te vertrekken om 5 uur maar
op een mooie zomerse dag al lekker vroeg op de motor is een hele
belevenis.
Zelf dacht ik aan vertrekken om 6 uur en dan eerst een lekker
stukje rijden om dan ergens lekker vroeg te ontbijten met
gelijkgestemden.
Is hier animo voor, laat het mij, of iemand anders van de
toercommissie dan weten want dan kunnen we het misschien
komend jaar nog in de toerkalender plannen.
Voor nu wens ik jullie eerst prettige feestdagen en
een voorspoedig 2014.
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* Voor al uw GRAAFWERKZAAMHEDEN
* Tevens voor SLOTEN GRAVEN met Tallud bak

7

-

Wedderveer

H. ENGELKES
Hoofdweg

Telefoon: 0597 - 561459

Motorrijbewijs A, A1 & A2
De partijen in het Motorplatform, waaronder Rai afdeling GT, hebben
met het Ministerie van I&M een overzicht van alle regels rondom
het motorrijbewijs A, A1 en A2 gemaakt. Hieronder vindt u alle
informatie over de (best complexe) regels voor het A-rijbewijs.
Binnenkort zullen deze ook als brochure verspreid gaan worden.

Regels voor het rijbewijs A
Voor bestuurders van een motor of motorscooter
Wilt u binnenkort uw rijbewijs halen voor het besturen van een motor
of motorscooter? Dan moet u rekening houden met nieuwe regels.
Deze zijn ingegaan op 19 januari 2013. Was u vóór 19 januari
2013 al in het bezit van een rijbewijs A of A-beperkt? Dan blijven
voor u in ieder geval de oude regels en dus rechten van kracht.

Waarom nieuwe regels?
De Europese Unie wil de regels voor rijbewijzen in alle lidstaten
gelijktrekken. Het idee daarachter is dat bestuurders in alle lidstaten
straks hetzelfde weten en kunnen. En dat overal dezelfde eisen
worden gesteld. De afspraken hierover zijn vastgelegd in de derde
Europese rijbewijsrichtlijn.

ts
wijzen is ie
Voor bijna alle soor ten rijbe
rijbewijzen
iets
veranderd.
Vanaf 19 januari 2013 zijn er 3 verschillende categorieën
motorrijbewijzen: A1, A2 en A. Het type rijbewijs dat u kunt halen,
hangt af van het vermogen van de motor, uw leeftijd en ervaring.
Voor elke nieuwe categorie motorrijbewijs moet je opnieuw examen
doen. Deze folder geeft aan welke voorwaarden voldaan moet
worden voor het rijbewijs voor motoren, motorscooters en
gemotoriseerde driewielers.
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“Wij nemen uw zorgen graag uit uw handen’’
Wij verzorgen o.a. voor u;
üBedrijfsadministratie/boekhouding ü
üHRM
ü
üAdvies
ü

Salarisadministratie
Belastingaangifte
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

* hapjes
* buf
bufffett
tten
en
* salades
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.

WWW
.DSRF
OOD.NL
.DSRFOOD.NL
WWW.DSRF
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!
Bestellen kan telefonisch op nr. 06-38401990 of mailen naar oost-groningen@dsrfood.nl.

Beginners en doorstromers
Er is een verschil tussen beginners (iemand die nog helemaal geen
motorrijbewijs heeft) en doorstromers (iemand die ten minste 2
jaar een motorrijbewijs heeft in een lichtere categorie en door wil
stromen naar een zwaardere categorie motorrijbewijs).
Een beginner moet 1 theorie- en 2 praktijkexamens doen. Het
theoriecertificaat A is 18 maanden geldig. De praktijkexamens
bestaan in dat geval uit éérst een examen voertuigbeheersing (AVB)
(dit deelcertificaat is 1 jaar geldig) en daarna examen verkeersdeelneming (AVD).
Een doorstromer (dus iemand met 2 jaar A1 die A2 wil halen of
iemand met 2 jaar A2 die A wil halen) moet 1 combi-praktijkexamen
doen, waarin zowel de voertuigbeheersing (AVB) als de verkeersdeelneming (AVD) in één examen worden getoetst.

Theorie examen
Vanaf 17 jaar mag je theorie-examen mag doen voor alle categorieën,
dus A1, A2 en A. Het theorie-examen voor A1, A2 of A is hetzelfde.
Let er wel op dat je theoriecertificaat maar anderhalf jaar geldig is.
Begin dus niet té vroeg met je theorie.
De categorieën toegelicht:
A1: Rijles vanaf 17 jaar.
A1
Theorie-examen vanaf 17 jaar.
Twee praktijkexamens (AVB en AVD) vanaf 18 jaar.
A2 -beginner
-beginnerss: Rijles vanaf 20 jaar.
Theorie-examen vanaf 17 jaar.
Twee praktijkexamens (AVB en AVD) vanaf 20 jaar.
Let op: Deze A2-beginners mogelijkheid gaat pas in op 1-1-2014
omer
str
A2 -door
omerss : Rijles vanaf 20 jaar.
stromer
-doorstr
Let op: Per 1-1-2014 mag je vanaf 19 jaarrijles volgen.
Geen theorie nodig. Eén combi-praktijkexamen vanaf 20 jaar,
mits 2 jaar in bezit van A1.
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DE SNIKKE

PARTY SERVICE
TEL.: 0597 - 612980
VOOR AL UW: Bruiloften, Recepties, Broodtafels, Koude en
Warme Buffetten, Barbecues, Diners, Oud Hollandse Spelletjes, etc. etc.
Zalen tot 300 personen

Heeft u problemen met uw pc?
Last van virussen of spam?
Heeft u een nieuwe pc nodig?
Voor dit alles en meer kunt u contact opnemen met:
Back-Up Computerservice
0597-563636 / 06-19196805
www.backupcomputerservice.nl

info@backupcomputerservice.nl

A -beginner
-beginnerss: Rijles vanaf 24 jaar. Als je een A2-rijbewijs hebt (maar
minder dan 2 jaar en dus geen doorstromer bent) mag je ook vanaf
22 jaar beginnen met rijles.
Theorie-examen vanaf 17 jaar.
Twee praktijkexamens (AVB en AVD) vanaf 24 jaar.
A -door
str
omer
-doorstr
stromer
omerss : Rijles vanaf 22 jaar.
Geen theorie nodig. Eén combi-praktijkexamen vanaf 22 jaar, mits
2 jaar in bezit van A2.

Rijbewijs automaat motor of motorscooter
Wilt u graag een “motorrijbewijs automaat” dan behoort dit ook tot
de mogelijkheden. De exameneisen en voertuig eisen zijn het zelfde
als voor een schakel motor. De praktijkexamens in overeenstemming met de eigenschappen van de automaat motor
afgenomen. U mag dan na het behalen van het motorrijbewijs alleen
automatisch schakelende motoren rijden. Een aantekening in het
rijbewijs maakt duidelijk dat het rijbewijs beperkt is tot automaat
motoren.

wijscat
egorie
Voer tuigeisen per rijbe
wijscategorie
rijbewijscat
A1
- motorrijwielen met een maximale cilinderinhoud van 125 cm3,
een maximumvermogen van 11 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan 0,1 kW per kg.
- motorrijwielen met een volledig elektrische aandrijving met een
maximumvermogen van 11 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan 0,1 kW per kg.
- gemotoriseerde driewielers met een maximumvermogen van 15
kW.
A2
- motorrijwielen met een maximumvermogen van 35 kW en een
vermogen/gewichtsverhouding van minder dan 0,2 kW per kg, die
niet zijn afgeleid van een voertuig met meer dan het dubbele
vermogen
- gemotoriseerde driewielers met een maximumvermogen van 15
kW.
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A
- motorrijwielen met onbeperkt vermogen
- gemotoriseerde driewielers met een vermogen van meer dan 15
kW.

Gemotoriseerde driewielers
De gemotoriseerde driewielers vallen onder categorie A1 of A,
afhankelijk van het vermogen van het voertuig. Voor het besturen
van een gemotoriseerde driewieler met een maximumvermogen
van 15 kW moet u rijbewijs A1 halen. Voor het besturen van een
gemotoriseerde driewieler met een vermogen van meer dan 15
kW, dient u A te halen.

Geldigheid
De rijbewijzen A1, A2 en A zijn allemaal 10 jaar geldig.
Overgangsrechten voor motorrijders met een ‘oud’ rijbewijs.
Had u voor 19 januari al een motorrijbewijs A. Dan verandert er voor
u helemaal niets. U mag op elke motor rijden die u wilt.
Had u voor 19 januari een motorrijbewijs A-beperkt. Dan houdt u al
uw oude rechten en krijgt u er het recht bij om op een A2 motor te
rijden.

Oude rechten
- Na 2 jaar heeft u gewoon recht op een motorrijbewijs A (zonder
beperkingen).
- U mag rijden op motorrijwielen met een maximumvermogen van
25 kW en een vermogen/gewichtsverhouding van minder dan
0,16kW per kg,

Nieuw (extra) recht
- U mag op een A2 motor rijden. (zie boven).
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ECHT ALLES
VOOR DE
MOTORRIJDER

HET BESTE ONDER ÉÉN DAK!



















Bij MotoPort vind je alles voor de echte motor 







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




















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





















 



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



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

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

Meer informatie
Wilt u meer weten over de nieuwe regels voor de rijbewijzen B, BE,
C en/of D? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl.
Let goed op: Je bent dus pas doorstromer als je al 2 jaar een rijbewijs
in een lichtere categorie hebt. Je mag met A1 of A2 (ook met minder
dan 2 jaar ervaring) wel eerder beginnen met lessen op zwaardere
motoren, maar je kan pas het doorstromer examen (dus het combipraktijkexamen) doen als je 2 jaar je rijbewijs hebt. Je hoeft niet
meer opnieuw theorie-examen te doen.

Voorbeeld 1:
Je bent 19 jaar en hebt net je A1 gehaald. Je mag dan (vanaf 1-12014) direct gaan lessen op een A2-motor. Voor het examen kan je
dan kiezen:
• Je wacht tot je 2 jaar je A1 rijbewijs hebt (dus tot je 21ste) en gaat
dan op voor het combi-praktijkexamen.
• Je wilt daar niet op wachten. Dan kan je vanaf je 20ste gewoon
als beginner examen doen. Dat betekent dat je twee praktijkexamens (AVB en AVD) moet doen. Je theorie hoef je niet over te
doen.

Voorbeeld 2:
Je bent 23 jaar en hebt net je A2 gehaald. Je mag dan direct gaan
lessen op een A-motor. Voor het examen kan je dan kiezen:
• Je wacht tot je 2 jaar je A2 rijbewijs hebt (dus tot je 25ste) en gaat
dan op voor het combi-praktijkexamen.
• Je wilt daar niet op wachten. Dan kan je vanaf je 24ste gewoon als
beginner examen doen. Dat betekent dat je twee praktijkexamens
(AVB en AVD) moet doen. Je theorie hoef je niet over te doen.
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DE GRAANKORREL
voor dier en tuin

Maandag
Dinsdag
woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 18.00
09.00 - 17.00

Nu nog groter - 1000 m 2
Mocht u buiten de openingstijden willen
komen dan graag na telefonisch overleg.
Fam. J.B. de Boer
t el: 059
7 - 6
12
41 9
0597
612
124
f ax: 059
7 - 675
746
0597
6757
H. Westerstraat 67
9665 AN Oude Pekela www.graankorrel.nl

Onderhoud Motorkleding
Zodra de winter zijn intreden doet, worden veel motorrijders minder
fanatieke rijders en staat de motor zomaar een paar maanden op
stal. Dit is niet alleen een goed moment om de motor een goede
onderhoud- en schoonmaakbeurt te geven, maar ook onze
(leren)kleding en helm. Een leren pak kan nou eenmaal niet zomaar
in de wasmachine en ruikt na die lange warme motorvakantie
misschien niet meer zo lekker.
Hoe beter de kleding of de helm demontabel zijn, hoe makkelijker
te reinigen. Dat kan iets zijn om bij de aanschaf rekening mee te
houden.

Buitenkant helm reinigen:
Gebruik alleen water voor het reinigen van de helm. Een klein drupje
zeepsop kan geen kwaad maar nooit schoonmaakmiddelen zoals
bijvoorbeeld glassex. Mocht er veel vuil op de helm zitten zoals
vliegen dan is het raadzaam om de helm eerst onder een natte
doek te laten weken. Een zachte tandenborstel kan uitkomst bieden
om de moeilijk bereikbare delen van bijvoorbeeld ventilatie
openingen schoon te maken. Smeer af en toe het vizierrubber in
met vaseline of vloeibare siliconen. Zo blijft het vizierrubber soepel
en voorkom je uitdroging van het rubber.
Na het wassen kan je het helmvizier behandelen met een
waterafstotend middel, water parelt er dan af door de windsnelheid.

Binnenvoering helm reinigen:
Indien er sprake is van een uitneembare voering dan kun je die in
een emmer water met een neutrale zeep schoonmaken (groene
zeep). Wasmiddel kan evt. irritatie veroorzaken als je een gevoelige
hoofdhuid hebt. Als de voering er niet uit kan dan adviseren wij om
de binnenkant van de helm schoon te maken met een natte doek.
In de productlijn van S100 kan je ook een goede interieurreiniger
vinden. Laat de helm bij kamertemperatuur drogen.
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ABC 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.

www
.abcliv
esupport.nl
www.abcliv
.abclivesupport.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

Kleding:
Of je nu met leer of textiel rijdt, alle motorkleding heeft onderhoud
nodig. Niet alle middelen zijn daarvoor echter even geschikt.
Sommige wasmiddelen kunnen de productspecifieke eigenschappen zelfs aantasten, met name als het gaat om kleding met
ademende membranen, zoals Gor-Tex. Het gebruik van de juiste
reiniging- en impregneermiddelen is dus cruciaal.
Er zijn producten voor de totale reiniging voor motorkleding onderhoud: reinigen van leren motorpakken en motorlaarzen,
producten die waterafstotend maken, producten die handschoenen
soepel, waterafstotend èn stroef maken. Producten voor het wassen
van technische onderkleding, ademende textiele kleding en
producten die vervolgens zorgen dat de water- en vuilafstotende
eigenschappen van de kleding worden hersteld.

Hier een aantal tips:
Neem altijd alle protectors uit het te reinigen kledingstuk (vergeet
de rug niet). Deze zijn meestal niet bestand tegen allerlei chemische
reinigingsmiddelen.
De meeste membranen (Gore Tex, Drygate e.d.) overleven een
normale wasbeurt in de machine niet. Niet doen dus! Altijd op de
hand wassen, of met speciale wasinstructies, en niet centrifugeren!
Er zijn speciale wasmiddelen voor kleding met membranen. Deze
zeggen ervoor te zorgen dat het membraan blijft ademen en tevens
verkleving van het membraan te voorkomen. Na het wassen de
kleding zo open mogelijk ophangen bijvoorbeeld aan een
klerenhanger. Als je na het wassen je jas en broek ophangt boven
de badkuip of in de douche en je laat deze daar 24 uur hangen dan
weet je zeker dat de kleding niet meer druipt als je deze vervolgens
voor het drogen ergens anders neerhangt. Het kan best lang duren
voordat de binnenzijde van de kleding door en door droog is.
Regelmatig controleren en de kleding niet eerder in een kast hangen
voordat deze 100% droog is. De beste controle is om de kleding
even aan te trekken met korte mouwen. Dan voel je vanzelf of de
binnenkant nog vochtig is. Als je een ongeduldig type bent kun je het
droogproces versnellen met een föhn op de koude stand
stand. Vooral
de armen en broekspijpen kun je dan even lekker doorblazen. Na
het wassen indien nodig de buitenzijde van de kleding opnieuw
impregneren.
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J.T. KOLTHOF DIAMANTBOREN

Blijhamsterweg 11
9673 GL Winschoten
Mobiel 06 - 22 39 31 71
www.kolthofdiamantboren.nl

VOOR AL UW SPARINGEN EN DOORVOEREN IN BETON EN STEEN
TEVENS VOOR CHEMISCHE VERANKERING EN ONTLUCHTING ONDER DE VLOER

Loon-, Grondverzet- en Transportbedrijf

VAN DER WAL BLIJHAM
BEL VRIJBLIJVEND VOOR DE PRIJZEN VAN LEVERING TUINGROND, VULZAND ETC.

Stortplaats voor groenafval aan de Kentersweg
Op werkdagen geopend van 7.30 tot 16. 30
1e zaterdag van de maand geopend van 8.00 tot 12. 00
Maart, april, mei, september, oktober en november elke zaterdag geopend.
Ook voor het afhalen van tuingrond etc.

VCA gecertificeerd
Kijk ook eens op onze website :

WWW.VANDERWALBLIJHAM.NL

Winschoterweg 22
9697 XD BLIJHAM
TELEFOON : 0597 561427
FAX : 0597 562509
EMAIL : info@vanderwalblijham.nl

Lederen motorkleding:
Beschermende kleding van glad leer moet gedurende het seizoen
regelmatig met een zachte borstel en/ of een vochtige doek schoon
gemaakt worden. Hardnekkig vuil zoals ingedroogde vliegenresten
kan je met water en een geschikt lederreinigingsmiddel (of een
beetje groene zeep) verwijderen. Voor het reinigen van handschoenen en laarzen geldt hetzelfde. Regelmatig een complete
reiniging zorgt ervoor dat het leder langer mee gaat. Motorkleding
en handschoenen kunnen met een speciaal wasmiddel op de hand
worden gewassen. Speciale wasinstructies worden vaak geleverd
bij het product.
Leer nooit laten drogen bij een warmtebron! Dus niet op de
verwarming of in de zon. Het kan dus wel even duren voordat je pak
geheel droog is. Houd daar rekening mee. Je kunt je pak dus een
aantal dagen na het wassen niet dragen. Na het reinigen, als het
leer droog is, behandel je het leder met een verzorgingsproduct voor
het verzorgen en onderhouden van glad leder. Deze verzorgt en
impregneert het leder, zonder de poriën af te sluiten. De ademende
eigenschap is een belangrijk kenmerk van motorkleding. Kleine
kleurbeschadigingen kunnen weer hersteld worden.
Deze behandeling is ook geschikt voor het opbergen van de kleding
voor de winterstop. Leer zal na behandeling met een impregneerproduct niet compleet waterdicht zijn, maar je zult de regendruppels
in ieder geval een hele poos kunnen afweren. Motorkleding dient
opgeslagen te worden in een droge omgeving met constante
temperatuur (kledingkast).
Er wordt ook motorkleding aangeboden die gemaakt is van ruwleer
(nubuck). Dat is in de regel rundleder, dat aan de nerfzijde lichtjes
geschuurd is en een hele zachte vleug bezit. Nubuckleder is
gevoeliger, kwetsbaarder dan glad leder. Dit leertype is moeilijker
schoon te makenen verbleekt ook sneller. Daarom is het beter
geschikt voor een “mooi-weer toertje”, en het moet vaker worden
schoongemaakt en verzorgd. Net als glad leder kan het probleemloos volgens de wasinstructie op de hand worden gewassen.
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Verkoop van verwarming en sanitair
Q Deskundig advies en vaste lage prijzen
Q

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

Warmteservice Veendam Van Stolbergweg 30

(0598) 65 46 00
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Ingedroogde vlekken eerst met een zachte borstel verwijderen. Voeg
een speciaal product toe aan wat water en borstel hiermee het
leder schoon. Pleksgewijze natte reiniging zonder dat de hele combi
gereinigd wordt kan vlekken veroorzaken. Dan beter met de Nubuck
Gum of de borstel voorzichtig reinigen. Bij twijfel de combi in z’n
geheel reinigen. Droog geworden zijn de leervezels verkleeft.
Opgedroogd leder in lengte - en dwarsrichting uitrekken en kneden
en afborstelen. Verzorg het leder hierna. Hierdoor krijgt dit kwetsbare
leder de noodzakelijke voeding en de zeer belangrijke UVbescherming. Voor de noodzakelijke impregnering van dit open leder
is een behandeling met impregneerspray belangrijk.

Behandeling van membraankleding:
Veel motorkledingstukken moeten voorzichtig gereinigd worden,
anders loop je het risico de functionaliteit te beschadigen. Wees
voorzichtig met het laten reinigen van motorkleding door stomerijen
e.d. Voor membraankleding (GoreTex, Sympatex etc.) heeft u een
speciaal wasmiddel nodig. Dit wasmiddel is geschikt voor
textielkleding, zuivere leren kledingen voor een textiel-leder-mix met
een membraan.
De handelswijze is dezelfde als bij glad leder: Eerst schoonmaken
en dan wassen met een speciaal product dat hiervoor geschikt is.
De beschermende werking van de membraan blijft onaangetast.
Het gewassen textiel voor het samenvoegen volledig drogen, maar
nooit in de droogtrommel. Aan te bevelen is na het wassen de
bovenlaag van de textiel met speciale impregneerspray in te spuiten.
Zo werkt niet alleen het membraan, maar ook de bovenkant van de
stof waterafstotend.

Comic Corner
Ik heb eigenlijk maar een advies:
stop met die gevaarlijke dingen en ga gewoon motorrijden.
Fietsen op de racefiets is voor stoere binken en waaghalzen.
Motorrijden is voor levensgenieters en blije vogels.
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Kleurplaat

DIKSCHADEHERSTEL
SERVICE
ERKEND AUTOSCHADEHERSTEL BEDRIJF
*AUTOSCHADE
*RUITREPARATIE
*RESTAURATIE
*SMARTREPAIR
*OMBOUW

*SPUITWERK:
*MOTORFIETSEN
*TRUCK/CAMPER
*INDUSTRIE
*DESIGN

WWW.DIKSCHADEHERSTEL.NL
LEIDYKSWEG 7 - 9695 CP BELLINGWOLDE - TEL.0597 531706

Abus
Carbon
Elektrisch
Goretex
Ixs
Motoport
Pinlock
Remvloeistof
Shiftlights
Suzuki
Tw e e t a k t
Udby
Ventilatie
Webshop
Yamaha

Adaptor
Clamp
Esquad
Gyron
Kawasaki
Motorhoes
Proftips
Rossi
Supersale
To e r t o c h t
Ty r e
Uitlaatklem
Vorkhoes
Wired
Zadeltas

Bagagerol
Danebikewear
Facemask
Helmtas
Kushitami
Oliepeil

Bayard
Difi
Fazer
Honda
Lampjes
Onderdelen
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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 lid worden van de club.

Naam
Roepnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
E-mail
Digitale ledenservice
Geboortedatum
Geslacht
Rijbewijs A
Datum

:
:
:
:
:
:
:
: Ja / Nee *
:
:M/V*
: Ja / Nee *
:

(* doorhalen wat niet van toepassing is)

.
.
.
.
.
.
.
.

. Handtekening :

.
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t
± 400 m² Outle

@VabVglZ\&+",.,'(?<<gdc^c\Zc
I%*%"*)...'(;%*%"*)...')
^c[d5dei^aZVhZ#calll#dei^aZVhZ#ca

