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Op de weg terug

MTC De Hondsrug
Club van 100

Petje af
Voor 1000 bochten route

Erik Prins
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Het motorseizoen zit er 
al bijna weer op. Na een 
matig voorjaar hebben 
we kunnen genieten 
van een prachtige 
zomer met als toetje 
een warme en zonnige 
nazomer. Ook dit jaar 
is het ledenaantal weer 
toegenomen. We doen 
het goed. Op het mo-
ment dat dit epistel op 

de computer gestalte krijgt, tellen we 101 leden, inclusief 
partnerleden. Een aantal op trots op te zijn.

Tot nu toe zijn alle toerritten gelukkig zonder noemens-
waardige incidenten verlopen. Hopelijk geldt dat ook voor 
de laatste ritten, met als sluitstuk de ‘Snertrit’ op zondag 16 
november. Deze staat voor de eerste keer op de agenda.

Net als een eerste keer, is er ook een laatste keer. Klinkt een 
beetje zwaar maar dat is niet de bedoeling en al helemaal 
geen noodzaak. Zoals jullie gemerkt hebben schitterde 
ik dit jaar tijdens de toertochten door afwezigheid. Niet 
omdat ik het niet leuk vond, maar het heeft als reden dat 
in Huize Kroezen-Meijer de motoren een andere eigenaar 

hebben gekregen. We hebben door omstandigheden deze 
keuze moeten maken en hebben er vrede mee.

Dat betekent niet dat je dan geen lid van de club meer 
kunt zijn en met onmiddellijke ingang verdwijnt. Maar ik 
heb wel gemerkt dat het delen van deze fraaie hobby es-
sentieel is om je verbonden te voelen met de club. Daarom 
heb ik dan ook het besluit genomen om met ingang van 
de eerstkomende ledenvergadering de voorzittershamer 
neer te leggen. Dat dit op vrijdag de 13e (februari 2015) is, 
berust geheel en al op toeval.

Mijn vraag aan jullie is dan ook om eens na te denken of je 
naast het motorrijden, nog iets anders kunt of wilt bete-
kenen voor onze mooie motortoerclub. Misschien als de 
nieuwe voorzitter. Heel veel tijd en moeite kost het niet. De 
‘rimpeltjes’ die zo heel af en toe eens ontstaan, zijn gemak-
kelijk weg te werken.

Ik heb het voorzitterschap met heel veel inzet en plezier 
gedaan en ben best een beetje trots dat de club onder het 
huidige bestuur de honderd leden is gepasseerd. Mocht je 
iets voelen voor een bestuursfunctie, meld het dan even bij 
een van de bestuursleden.

Met motorgroeten, Trix Meijer

Inhoud
5Kort nieuws

Dagrit 21 juni Vroege vogelrit Gezelligheidsrit
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Van de redactie
Een terugkerend verhaal in elk clubblad van welke organisatie dan ook: het 
actieve jaar is al bijna weer voorbij. Ook voor MTC De Hondsrug. 

Op de agenda voor de rest van dit jaar staan nog twee ritten en een 
contactmiddag. Over niet al te lange tijd kan de gemotoriseerde tweewieler 
alweer in de winterstalling. Op het moment dat ik dit schrijf is het echter 
nog 24 graden in de schaduw. En dat op 19 september. Nu we het toch over 
het weer hebben. 2014 was tot nu toe een geweldig mooi motorjaar. 

Ja, augustus viel een beetje uit de toon, maar voor de rest scheen de zon 
vaker dan dat er regendruppels op het vizier vielen. Dat gezegd hebbende 
komen we bij de inhoud van deze nieuwe uitgave van De Uitlaatklep. In dit 
nummer natuurlijk alle verslagen van dit keer maar liefst zeven ritten. 

Maar dat niet alleen. We hebben ook weer kort nieuws met daarin de 
verheugende mededeling dat de club voor het eerst in haar bestaan meer 
dan honderd leden telt. Op naar de volgende honderd zou ik bijna zeggen, 
maar zouden we dan niet in de knel komen met de ritten? Verder een 
verhaal met Erik Prins. Zoals iedereen weet heeft Erik een ernstig ongeluk 
gehad met de motor. Gelukkig is hij op de weg terug zoals jullie kunnen 
lezen. 

Wij wensen alle leden veel leesplezier met deze uitgave.

Klootschieten & bbq Open toerrit

Dagrit 1 juni Avondrit10 12

22 25
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Kort nieuws

MTC De Hondsrug telt op 1 
september meer dan honderd 
leden. Om precies te zijn 101. Bij de 
laatste telling zijn er nu 67 leden en 
34 partnerleden. Om in herhaling 
te vallen: zoveel leden heeft MTC 
De Hondsrug in haar veertigjarig 
bestaan nog nooit gehad. Een 
historische gebeurtenis in het 
bestaan van de club. 

Dat de club zo hard groeit, gaat niet 
vanzelf. Dat ligt voornamelijk aan jullie, 
aan alle leden. MTC De Hondsrug is 
een gezellige vereniging met tal van 
activiteiten. We hebben tal van ritten 
binnen en buiten onze provincie en 
in het buitenland, we zetten ons in 
voor het goede doel en we vieren af 

een toe een feestje. We hebben een 
lezenswaardig clubblad met veel kopij 
van de leden, we treden ‘professioneel’ 
naar buiten met onze website en ook 
gaan we mee met de tijd met onze 
Facebookpagina. Al met al is het geen 
wonder dat het ledental groeiende 
is. Deze mijlpaal is het gevolg van de 
inzet van iedereen die deze club een 
warm hart toedraagt.
Hieronder staan de leden die zich 
hebben aangemeld en degenen die 
hun lidmaatschap hebben beëindigd. 
Het bestuur wenst de nieuwe leden 
een plezierige tijd bij de club en 
bedankt het vertrekkende lid voor zijn 
inbreng tijdens het lidmaatschap.

Nieuwe leden:
Per 1 juli: Carolien Vingerhoed (was al 
eerder lid van 1-4-2011 tot 1-4-2012)
Per 1 april: Albert Grooten, partner van 
Renate Schürmann, Corita, partner van 
Jan Klasens, Thea, partner van Marcel 
Drenth

Nieuwe aspiranten leden:
Per 1 augustus: Cor Doorten, Orvelte

Lid af:
19 mei: Rene van Dijk  

Je hoort het wel vaker, een nier 
afstaan. En je zou het natuurlijk 
zelf ook doen als je je kind hiermee 
kunt redden. Clublid Sjaak Bakker 
schroomde niet om een van zijn 
nieren af te staan aan zoon Erik. 
Gelukkig bleek Sjaak als donor 
geschikt. Erik kampte al lange tijd 
met zijn gezondheid door nierfalen 
en alleen een nieuwe nier zou zijn 
leven kunnen redden. 
De operatie vond afgelopen zomer 

plaats in het UMC 
in Groningen en 
er volgden een 
paar spannende én 
emotionele weken. 
Inmiddels gaat het 
weer uitstekend 
met vader en zoon. 
Beiden zijn weer op 
de been. Het gaat zelfs zo goed, dat 
Erik inmiddels zijn werkzaamheden 
als wegenwacht weer (gedeeltelijk) 
heeft kunnen hervatten. Ouderliefde 
gaat ver, heel ver. 
Maar toch: Chapeau voor Sjaak.

We zijn een club van 100 

Trix Meijer en Henk Kroezen 
hebben aangegeven dat ze na dit 
kalenderjaar niet meer beschikbaar 
zijn als redactielid. Dit nummer 
en de laatste uitgave van dit 
jaar verschijnt nog onder hun 
redactionele verantwoordelijkheid 
en van Rob Nibbelke. 

Daarna zullen anderen het stokje 
moeten overnemen. Wij nemen aan 
dat er onder de leden voldoende 
redactioneel talent aanwezig is om 
deze vacatures in te vullen. 

Kandidaten kunnen het volgende 
nummer nog meedraaien met 
de huidige redactie. Ook daarna 
wil Henk Kroezen de nieuwe 
redactieleden nog wel enige tijd 
met raad en daad terzijde staan. De 
werkzaamheden bestaan tevens uit 
het bijhouden van de website en 
de Facebookpagina. Gegadigden 
vragen we om contact op te nemen 
met secretaris Annegienus Veendijk.

Het bestuur

Wij hebben een mooi clubblad en de 
redactie besteedt hier veel tijd aan. 

Ik denk dat we als clubleden de 
redactie een enorm plezier doen om 
je zelf aan te bieden om een verslag 
te schrijven. Hoeven zij ook niet 
steeds te vragen en een beetje hulp 
kan geen kwaad toch?

Karst van Oosten

Nieuwe redactieleden gevraagd

Verslag voor clubblad

EMMEN: Kapitein Nemostraat 50 (T) 0591 - 654 789  |  STADSKANAAL: Veenstraat 3a (T) 0599 - 613 655

= + = + =

Autobedrijf Misker  
dé motor achter uw rijplezier!

Omdat één motorrijder nog geen zomer maakt... 
...heeft u met een auto van Misker de mogelijkheid om ook onder minder goede weersomstandigheden gezellig  
een dagje te touren. Wel zo handig, zeker wanneer u met het hele gezin op stapt wilt. Autobedrijf Misker biedt 
u met Ford en Mazda moderne auto’s die vaak dankzij een zuinige motor ook nog eens financieel voordelig zijn.  
Zo rijdt u niet alleen in een fraaie auto, maar kunt u tevens rekenen op onze prima service. Kiest u op gevoel of laat 
u uw verstand spreken? Bij Autobedrijf Misker kiest u beiden: 100% rijplezier! 
Graag tot ziens in onze showroom.

Wij hebben tevens een aanbod van ruim 200 fantastische occasions!

Vind ons leuk op Facebook
www.facebook.com/
AutobedrijfMisker

TWEE ijzErsTErkE MErkEn ondEr één dAk
Autobedrijf misker

  Zaterdag 04 oktober   Middagrit 175 km   Eppie Nieuwlaat &   Annegienus Veendijk

  Zondag 16 november   Snertrit 125 km   Sjaak Bakker, Jans Heijne &   Karst van Oosten

  Zondag 30 november   Contactmiddag   Henk Kroezen & Trix Meijer

  Zondag .. januari 2015   Feestmiddag   Jans Heijne & Karst van Oosten

  Vrijdag 13 februari 2015   ALV Algemene ledenvergadering   Bestuur

Jaarprogramma 2014

Chapeau voor Sjaak
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Keuzes
ColumnDoor: Henk Kroezen

Elke keuze die je 
maakt bepaalt de 
rest van je leven. 
Deze leus draag ik 
al mijn hele leven 
met me mee. Het 
komt altijd uit. 
Ga maar eens 
bij jezelf te rade. 
Het hele leven 
bestaat namelijk 
steeds opnieuw 
uit keuzes maken. 
Ga ik links- of 
rechtsaf. Neem 
ik een auto, een 
motor of beiden. 
Ik noem zo maar 
wat voorbeelden. 

De voorbije periode stond ik ook weer voor tal van keuzes en 
ja hoor, ook deze bepalen weer de rest van mijn leven. Eén van 
de meest rigoureuze was eind vorig jaar de verkoop van mijn 
motor. Een moeilijke beslissing, maar ook noodgedwongen. 
Ik ben daar echter heel nuchter in. Natuurlijk is motorrijden 
de meest leuke hobby die er is, maar een motor op zich is 

niet meer dan een stuk ijzer. Ik heb daar geen emotionele 
binding mee. Daar kan ik geen traan om laten. Maar het 
rijden op een motor is nu helaas helemaal ten einde. Trix en 
ik hebben besloten om ook haar motor te koop te zetten. Dat 
ging niet zomaar. Trix heeft er slapeloze nachten van gehad, 
maar uiteindelijk hebben we deze keuze weloverwogen 
gemaakt. We hebben andere prioriteiten. Betekent het nu 
dat we niet meer zullen motorrijden, dat weet je maar nooit, 
maar het heeft nu even geen voorrang. De keuzes die we 
gemaakt hebben, hebben echter ook gevolgen. Als je geen 
motor hebt en niet rijdt heeft het weinig zin om nog lid te 
zijn van een motorclub. Dat betekent dat ik na afloop van dit 
nieuwe motorseizoen geen lid meer ben van deze mooie club. 
Het houdt tevens in dat ik stop met mijn werkzaamheden 
als hoofdredacteur voor De Uitlaatklep. Dat gaat me zeker 
aan het hart, maar ooit heb ik ook de keuze gemaakt om de 
redacties te verlaten van Los Zand, het personeelsblad van de 
Drents Groningse Pers, De ZuidOosthoeker, Radio Emmen en 
de Drentse Courant. En zijn ze daarna niet meer verschenen 
of opgehouden met uitzenden? Nee hoor. Zo zal ook De 
Uitlaatklep als cluborgaan blijven verschijnen. Niemand is 
onmisbaar, er zijn altijd opvolgers. Ik neem aan dat er leden 
zijn die de keuze willen maken om in de redactie van het 
clubblad te gaan zitten. Je zult er geen spijt van hebben. Maak 
dus die keuze.

Eerlijk verzekeringsadvies?

Zeker vandaag de dag moet u 

kunnen vertrouwen op een 

deskundig en eerlijk advies.

Praat daarom met onze ervaren 

 njiz jiZ .sruesivda sgnirekezrev

betrouwbaar en helpen u graag.

U bent van harte welkom.

De Bukakkers 20, 7811 KZ  EMMEN 
T| 0591 658888 
www.vcemmen.nl 

bij ons vindt u de 
erkend hypotheekadviseur

Verzekerings Collectief
verzekeringen  |  pensioenen  |  hypotheken  |  bankzaken

ONTDEK DE ULTIEME CROSSOVER
Krachtig. Voorzien van de meest innovatieve technologie en gemaakt om u te verbluffen.
Dat is de nieuwe generatie Nissan QASHQAI.

v.a.  20%  bijtelling

DE NIEUWE GENERATIE NISSAN QASHQAI
NU IN DE SHOWROOM!

Phileas Foggstraat 10                        7821 AK Emmen                        Tel. (0591) 61 81 28                        www.van-boven.nl
Autobedrijf Van Boven

*Consumentenadviesprijs Nissan QASHQAI 1.2L DIG-T (85 kW/115 pk) Visia v.a. € 23.150,- (o.b.v. de meest recente prijslijst, incl. BTW en BPM, excl. recyclingbijdrage à € 45,- en kosten rijklaar maken). Vanaf leaseprijs gebaseerd op Nissan QASHQAI 1.2L DIG-T (85 kW/115 pk) Visia o.b.v. 48 maanden/15.000 km per jaar 
full operational lease via Nissan Business Finance, incl. verzekering excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer. Afbeeldingen kunnen afwijken van standaarduitvoering.

QASHQAI-gamma: 3,8-5,8 l/100 km, resp. 26,3-17,2 km/ltr. CO2-uitstoot variërend van 99 gr/km tot 129 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.
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maar dan de nieuwste uitvoering. 
Voordat het zover is probeer 
ik nu weer mee te doen aan 
activiteiten van de club, zolang 
het maar niet op de motor is. Ik 
heb wel al twee keer bij mijn oom 
achterop de Honda Goldwing 
gezeten.”

Hij rijdt nu negen jaar motor, 
bijna drie jaar een Yamaha 
Dragster, waarna in 2008 de 
BMW werd gekocht. “Ik reed veel 
samen met een vriend, maar 
toen hij trouwde en een kind 
kreeg was dat afgelopen. Daarna 
ben ik lid geworden van MTC 
De Hondsrug. Maar dat was niet 
mijn enige hobby. Ik heb met 
mijn toenmalige vriendin ook 
veel gereisd. We zijn twee keer 
in India geweest, in Thailand, 
China, Indonesië, Cuba, Brazilië 
en Maleisië. Ik liep hard en deed 
aan wintersport. Dat hoop ik toch 
weer op te kunnen pakken.” 

Dankbaar voor steun
Erik Prins is erg dankbaar 
voor alle steun die hij heeft 
ondervonden tijdens zijn 
ziekteperiode. “Iedereen heeft 
op zijn of haar manier met me 
meegeleefd. De vele kaarten die 
ik van de leden van de motorclub 
heb gekregen hebben me heel 
goed gedaan. Ook vond ik het 
plezierig dat Trix een aantal 
keren bij me in het ziekenhuis is 
geweest en mailtjes rondstuurde 
over mijn herstel. Zeker weten 
dat ik er volgend seizoen weer 
bij ben en dan op mijn nieuwe 
motor.”

Het is een mooie dag als ik begin september 
een afspraak heb met Erik Prins. De zon schijnt 
volop en ik sla de uitnodiging om lekker in de 
tuin te gaan zitten niet af. Hij oogt gezond, 
aan de magere kant, zijn gang is nog steeds 
wat onzeker, maar de algehele indruk is niet 
ongunstig. Toch heeft de Klazienavener een 
vreselijke periode achter de rug.

Met een glas koud water binnen 
handbereik gaan we samen nog 
eens terug naar die afschuwelijke 
dag. Naar zondag 16 maart 
2014. Dat gaat het slachtoffer 
echter moeilijk af. Niet dat hij er 
nachtmerries van heeft, maar 
simpelweg omdat hij het zich 
niet meer kan herinneren. Het 
ongeluk is compleet uit zijn 
geheugen gewist.

Er daagt me niets
Ook de foto en de tekst op 
Newspower roept bij hem geen 
herinneringen op. “Nee, ik weet 
er echt niets meer van. Onlangs 
nog ben ik bij de vrouw geweest 
die met haar auto dicht achter 
me reed. Ze vertelde me dat ik 
zomaar ineens naast de weg 
terecht kwam en uiteindelijk tot 
stilstand kwam tegen een boom. 
Ik ben later zelf ook nog een keer 
naar die plek geweest, heb mijn 
motor teruggezien, de kapotte 
kleding, maar er daagt me niets.”

Misschien maar goed ook, want 
de toestand van Erik Prins was 

zeer kritiek. De traumahelikopter 
kwam ter plekke en hij werd uit 
zijn motorkleding geknipt. “Drie 
weken lang ben ik in het UMCG 
in Groningen in coma gehouden. 
Ik heb daar helemaal niets van 
meegekregen. Later hoorde ik 
dat ik  een zware hersenkneuzing 
had, mijn gezicht op 
verschillende plekken gebroken, 
een scheur in een nekwervel, 
scheur in scheenbeen bij mijn 
knie, verstoppingen in mijn buik, 
een lelijke doorligplek op mijn 
achterhoofd en ik ben twintig kilo 
afgevallen.”

Intensive Care
Uiteindelijk lag hij achtenhalve 
week in verschillende 
ziekenhuizen. “Eerst drie weken 
op Intensive Care en daarna een 
week op Medium Care in het 
UMCG, vervolgens een week in 
Haren, waar het niet goed ging 
met mijn buik, toen weer een 
week in het UMCG, nog een halve 
dag in Coevorden, waarna ik met 
spoed naar Hardenberg werd 
vervoerd wegens verstoppingen 
in mijn buik. Dat hebben ze daar 
gelukkig kunnen oplossen. Twee 
weken heb ik er goed verzorgd 
gelegen waarna ik eindelijk naar 
huis kon.”
Er is heel wat met de 
Klazienavener afgesleept. Zijn 
moeder maakte dat allemaal van 
dichtbij mee, want ze kwam elke 
keer per bus vanuit Klazienaveen 

naar Groningen en vervolgens de 
andere ziekenhuizen. “Ik ben haar 
daar zeer dankbaar voor”, zegt 
Erik enigszins geëmotioneerd.

Na het liggen in 
ziekenhuisbedden begon een 
zware periode van revalidatie. 
Zijn conditie was helemaal weg. 
“Twee keer per week ga ik naar 
de fysiotherapeut, ik heb een 
schema dat ik thuis afwerk, ik 
loop rondjes, ik fiets, ik zwem en 
sinds kort ga ik naar sportschool 
Extension. Dat is toch leuker 
dan in je eentje trainen. Het 
bevordert ook mijn herstel. Thuis 
trainen op de hometrainer en 
met gewichten werd op het laatst 
doodsaai. Ik kan bijna alles weer. 
Ook met mijn knie gaat het de 
goede kant op.” 

Oude Erik gebleven
De 42-jarige computer-
deskundige, hij doet het 
technisch beheer bij Friesland 
Campina in Wolvega, denkt 
binnenkort zijn werk weer te 
kunnen oppakken na een half jaar 
ziek zijn en revalideren. Hij rijdt 
ondertussen alweer in zijn auto. 
“Nee, ik ben geen ander mens 
geworden, ik denk dat ik redelijk 
de oude Erik ben gebleven. En 
nee, motorrijden zit er nog niet 
in, hoewel ik stiekem al folders 
heb bekeken. Ik zou graag weer 
eenzelfde motor terug willen 
hebben, een BMW R1200GS, 

Door: Henk KroezenErik Prins

Erik Prins op de 
weg terug na 
vreselijk ongeluk

print screen uit Newspower

> Erik Prins werkt aan zijn herstel op 
de hometrainer.
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DagritDoor: Karst van OostenDagrit

Rondje Drenthe door 
tientallen dorpen

Tijdens de jaarlijkse barbecue vraagt Henk 
Kroezen of ik een stukje wil schrijven over de 
Dagrit van 6 juni. Waarschijnlijk is er niemand 
gevraagd om een stukje te schrijven. Jans 
Heijne en ik hebben de rit uitgezet en ik zeg 
dus, dat doe ik wel even. Maar dat is alweer 
drie maanden geleden. Ik moet diep in mijn 
geheugen graven om te achterhalen wat er 
allemaal is gebeurd.

De weergoden zijn ons gunstig 
die dag. En bij mooi weer is de 
opkomst vaak goed en dat blijkt 
ook nu weer. We vertrekken met 
33 personen verdeeld over 27 
motoren.

Jasper Iwema
Ik vertrek met de eerste groep. 
Op het programma staat vandaag 
een rondje Drenthe. Het eerste 
deel van de route passeren we de 
dorpen Sleen, Oosterhesselen, 
Spier en Dwingeloo, waarna in 
Frederiksoord bij Hotel Fredriks-
oord het is tijd voor koffie met 
natuurlijk weer het traditionele 
stuk appelgebak al dan niet met 
slagroom.

Het tweede komen we over 
mooie binnenwegen langs en 
door de volgende dorpen: Die-
verbrug, Smilde, Witten, Hijken 
en in Hooghalen bij Het Wapen 

van Schotland is het tijd voor de 
lunch. Aan de posters en foto’s is 
het duidelijk te zien dat ze fan zijn 
van hun dorpsgenoot motorcou-
reur Jasper Iwema.

IJsje
Het laatste deel van deze route 
gaat natuurlijk ook weer over de 
binnenwegen en we doen de 
volgende dorpen en gehuchten 
aan: Geelbroek, Ekehaar, Amen, 
Grolloo, Annen en Gieten. In 
Borger stoppen we bij snackbar 
Kwalitaria voor een ijsje. Tijdens 
het ijsje besluiten we om hier een 
einde aan de rit te maken.

*ESP® is een geregistreerd handelsmerk van Daimler AG. De opgenomen actie geldt niet i.c.m. andere acties. Getoonde leaseprijs is in euro’s per maand en o.b.v. Swift S-Edition, Private Lease, 36 maanden, 12.000 km per jaar  
en 6 schadevrije jaren, incl. BTW en excl. brandstof. Dit product wordt aangeboden door Suzuki Financial Services.

De Swift S-Edition. Met € 2.000,- inruilpremie nú vanaf € 15.499,-
Private Lease vanaf € 389,- per maand all-in.

De Swift bestaat 30 jaar in Nederland. Dat vieren we met deze 
speciale uitvoering van de Swift, de S-Edition. Van deze unieke, 
genummerde Swift komen er maar 275 naar Nederland. U herkent 
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want deze straat jongen is zeer geliefd bij een breed publiek. Er is 
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en 6 schadevrije jaren, incl. BTW en excl. brandstof. Dit product wordt aangeboden door Suzuki Financial Services.

De Swift S-Edition. Met € 2.000,- inruilpremie nú vanaf € 15.499,-
Private Lease vanaf € 389,- per maand all-in.

De Swift bestaat 30 jaar in Nederland. Dat vieren we met deze 
speciale uitvoering van de Swift, de S-Edition. Van deze unieke, 
genummerde Swift komen er maar 275 naar Nederland. U herkent 
deze King of the Road aan zijn opvallende uiterlijk en zijn grote 
aantal extra’s zoals airco, cruise control, radio/CD/ MP3-speler, 

verwarmbare voorstoelen, ESP®* (Traction en Stability Control)…  
en nog veel meer. Méér accessoires konden we voor deze Limited 
Edition niet bedenken. Kom nu bij ons langs, maar wacht niet te lang, 
want deze straat jongen is zeer geliefd bij een breed publiek. Er is 
overigens al een Swift, met inruilpremie, vanaf € 10.399,-.

Brandstofverbruik volgens Euro 5-norm (CE) 715/2007 en 692/2008: 4,9-5,6 l/100 km; 17,9-20,4 km/l; CO2-uitstoot: 113–129 g/km. Genoemde prijs is inclusief BTW/BPM en exclusief afleverkosten.  
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O o k  v e r k o o p  v a n  b a n d e n ,  z o w e l  m o d e r n  a l s  k l a s s i e k !

Harry Oosting Motoren
Ve r k o o p  /  I n k o o p  k l a s s i e k e  E n g e l s e  m o t o r e n  e n  o n d e r d e l e n .

Meer informatie: Tel.  0591-513970   -   harryoosting@hotmail .com

Tr i u m p h  –  N o r t o n  –  M a t c h l e s s  –  A J S  –  B S A

Avondrit

Avondrit door Drenthe is genieten   van verschillende landschappen

Door: Gerrit en Willy Hilgen

Op de langste dag van het jaar, op zaterdag 
21 juni, er is een avondtoertocht uitgezet om 
de mooiste streken te laten zien van onze 
eigen provincie. Ook wordt ons verteld dat we 
onderweg waarschijnlijk reeën zullen zien.

Om 18.45 uur staan er 26 moto-
ren aan de start, dus een mooie 
opkomst. We vertrekken west-
waarts en rijden door streken 
waar we nog nooit gereden heb-
ben. Het is een mooie avond met 
verschillende soorten licht en een 
mooie zonsondergang. Veel tijd 
is er niet om hier naar te kijken, 
want er zitten in de route een 
paar mooie bochten om zo ‘strak’ 
mogelijk doorheen te rijden. Dus 
even lekker sturen!

Enorm rood hoofd
Nagenietend van verschillende 
landschappen, komen we aan bij 
onze eerste koffiestop, De Bour-
gondiër in Glimmen. We worden 
bediend door een vriendelijke 
ober met een enorm rood hoofd, 
waarschijnlijk van het vele heen 
en weer lopen.
Onder het genot van koffie en 
appeltaart met slagroom, komen 
er verhalen over de aanstaande 
TT ter sprake. Sommige leden 
van onze motorclub gaan dit jaar 
al voor de vijfstigste keer naar 

dit motorspektakel. De algehele 
mening is dat het vroeger toch 
allemaal beter en spannender 
was en tegenwoordig veel meer 
stuivertje wisselen van de drie 
topmerken is op deze TT. Ook vin-
den ze dat de TT van het eiland 
Man eigenlijk veel orgineler is.

Bereklouwen
Via Noordlaren gaan we over 
mooie bochtige weggetjes rich-
ting Zuidlaren, waar we afzakken 
richting Zuidlaarderveen en de 
Hunze paseren. Daarna rijden 
we door en langs verschillende 
dorpjes de Hondsrug weer op om 
via de bossen rond Grolloo en 
Schoonloo koers te zetten naar 
Exloo.
Reeën hebben we niet gezien, 
wel enorme bloeiende bereklou-
wen en aardappelvelden.
Al met al een hele mooie route 
door streken van onze eigen 
provincie waar wij nog nooit 
eerder waren. Daarom een groot 
compliment aan André en Albert 
die deze route hebben uitgezet.

Avondrit
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Dagrit

Petje af voor 1000  bochten route

Door: Een enthousiaste deelnemer

Bij startplaats Hotel van der Valk in Emmen, 
verzamelen zich op zondag 13 juli rond de 
klok van tien uur zeventien motorrijders en 
twee passagiers. Klaar om deel  te nemen aan 
de ‘1000 bochten route’ door Twente. 

Rob, een van de organisatoren 
moet verstek laten gaan omdat 
hij ziek is geworden en helaas 
de rit af moet zeggen. Er worden 
twee groepen samengesteld die 

verwachtingsvol aan de bochtige 
tocht beginnen. 

Bochtige weggetjes
De thermometer wijst 18 graden 
aan. Perfect motorweer. De eerste 
kilometers gaan langs rechte we-
gen via Emlichheim naar Getelo. 
Dan komen de bochtige weg-
getjes, waarbij je je afvraagt of er 
ooit nog een rechte weg komt. 
Zoveel bochten zijn er in het 

mooie Dinkelland. Na anderhalf 
uur sturen wordt er gepauzeerd 
bij Pannenkoekhoes De Stroper 
aan de Bentheimerstraat in De 
Lutte. Iedereen laat zich de koffie 
en het appelgebak goed smaken. 

Het tweede gedeelte van de 
route wordt gereden rondom 
Tubbergen, waar alleen maar 
wegen met bochten zijn. Het is 
prachtig om langs al deze wegge-

tjes te rijden bij een stijgende 
temperatuur. Ik weet wel dat 
er mooie stuurwegen zijn in 
Twente, maar dat de organisa-
tie zoveel goed berijdbare weg-
getjes weet te vinden: Petje Af!

Drie gehaktballen met 
pindasaus 
Na ongeveer negentig intensie-
ve kilometers wordt er bij hotel-
restaurant Frans op den Bult in 

Deurningen gestopt voor de 
lunch. Bij het naar binnen gaan 
krijgt iedereen een kaart waar 
drankjes en lunch op kunnen 
worden genoteerd. Handig bij 
het afrekenen. 
De variatie op de menukaart is 
groot, zelfs drie gehaktballen 
met pindasaus en patat. Voor 
elk wat wils dus. Nadat ieder-
een zich tegoed heeft gedaan 
aan de lunch wordt het derde 

gedeelte van de rit gereden.
Dat gaat weer over bochtige 
wegen langs en door Weerselo, 
Vasse en Uelsen. Daarna volgen 
eindelijk weer rechte wegen tot 
aan Emlichheim en vervolgens 
door naar Emmen. Daar eindigt 
de rit bij IJssalon Toscana voor 
een lekker ijsje. Iedereen is vol 
lof over de door Jan en Rob uit-
gezette route, die met recht de 
titel 1000 bochten mee kreeg.

Dagrit



16 17

DELPHI 
Grieks specialiteiten restaurant 
Matissepassage 14 
7811 DT Emmen 
Tel: (0591)  613742 
Mob: 0653 - 897109 
www.delphi-emmen.nl

Welkom bij Grieks specialiteiten restaurant DELPHI
Een van de oudste en zeker een 
van de bekendste restaurants in 
Emmen is ongetwijfeld het Grieks 
specialiteiten restaurant DELPHI. 

Restaurant DELPHI opende de 
deuren in 1987. Zes jaar later kreeg 
Thomas Dellas en zijn broer Giogros 
de kans het restaurant over te 
nemen. Sinds die tijd zit DELPHI in 
de weekeinden altijd vol. Thomas 
Dellas heeft in al die jaren de hoge 

kwaliteit altijd kunnen handhaven. 
Veel van zijn gasten komen 
vaker omdat ze in het sfeervolle 
eta-blissement het Griekse 
vakantiegevoel terugkrijgen. 

Gastheer Thomas Dellas, zijn 
echtgenote en zijn broer doen er 
alles om u een fantastische avond in 
Griekse ambiance te bezorgen. Daar 
zorgen ook de koks en het andere 
personeel voor.

Vroege vogelrit

huppelende konijntjes 
of dartelende hertjes 

Door: Caroline

De jeugd moet nog thuis komen van de 
stapavond als bij mij de wekker al weer gaat. 
Op zondag! Dat moet wel voor iets bijzonders 
zijn. Juist, de Vroege Vogelrit.

Bij McDonald’s aangekomen blij-
ken er uiteindelijk nog 28 bikers 
zin in te hebben. We vertrekken in 
twee groepen richting Duitsland, 
Ondanks een dreigende lucht 
blijft het gelukkig droog maar 
een mooie zonsopgang, hup-
pelende konijntjes of dartelende 
hertjes -wat je op 10 augustus op 
dat tijdstip toch mag verwach-
ten- ontbreken.

Wc’s stromen over
Na een toch wat recht toe recht-

aan rit door een niet echt aan-
trekkelijk gebied komen we na 
een uurtje aan bij de motorcam-
ping waar de gasten vast heel blij 
met onze aanwezigheid zijn. De 
wc’s stromen prompt over.

De meesten onder ons zijn echt 
toe aan een bakkie en langzaam 
aan wordt het steeds gezelliger. 
Na het nuttigen van diverse 
broodjes met natuurlijk hagelslag 
en een eitje kunnen we nog even 
genieten van een ontluikend och-
tend zonnetje voordat we weer 
in de benen mogen. Op naar het 
verrassende einde.

Nieuw op deze rit is, dat we de 
hele weg gevolgd zijn door een 

‘veegauto’. Daarin blijkt Bert van 
Boven te zitten, die gelukkig weer 
herstellende is van een ongelukje 
en er op deze manier toch weer 
aan kan ruiken.

IJsje om elf uur
De tweede helft van de rit is af-
wisselender, beetje heuvelachtig, 
groen en wat leuke bochtjes. Zo 
komen we gaandeweg aan bij de 
verrassing; Toscana ijssalon. Toch 
eens vragen of ze geen sponsor 
willen worden… 
En een ijsje om elf uur moet 
kunnen. Al met al een aange-
naam begin van de zondag en 
na wat na gekletst te hebben is 
ieder zijns weegs gegaan. Tot de 
volgende rit.

Vroege Vogelrit zonder mooie zonsopgang, 
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•	 Keuze	uit	±	150	motoren,	waarvan	25	op	locatie	
•	 In-	en	verkoop	van	alle	merken,	nieuw	en	gebruikt
•	 Onderhoud	en	reparatie	van	alle	merken
•	 Winterstalling	en	winterbeurt
•	 Verhuur	motoren
•	 Accessoires	en	onderdelen

•	 Afhandeling	schades.	Eventueel	leenmotor
•	 Inbouw	alarmsystemen
•	 Zeer	gunstige	financieringsmogelijkheden
•	 Ruime	keus	in	kleding	en	helmen
•	 Altijd	bandenacties.	Alle	merken	voor		

weg-	en	crossmotoren.

Motorsport Klazienaveen is dealer van onder meer: 
Shark, Alpine Stars, Rev’it, HJC, Dunlop, Bridgestone, Motorex Oil, Putoline Oil, Afam, Kenny en Forte.

Kom	gerust	langs.	Ook	voor	een	kopje	koffie	in	onze	gezellige	koffiehoek.

Voor al uw wensen op het gebied van weg- en crossmotoren

Industriestraat 3
7891 GV Klazienaveen
Tel: 0591 -39 34 08

fax: 0591 -39 34 18
Mob:06-25 37 60 69

www.motorsportklazienaveen.nl

ECHT ALLES 
VOOR DE 
MOTORRIJDER

ECHT ALLES 
VOOR DE 
MOTORRIJDER

HET BESTE ONDER ÉÉN DAK!
• Grootste keuze aan motoren van topmerken

• Enorm aanbod Quality Occasions: zo goed als 

 nieuw!

• Exclusieve kledingcollecties van o.a. DIFI,  

 DANE en KUSHITANI

• Uitgebreide helmencollectie van o.a. BAYARD,  

 UVEX, SHOEI, HJC, SCHUBERTH en NOLAN

• Volop keuze uit de beste accessoires

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!
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service. MotoPort biedt jou dus alles wat je 

zoekt onder één dak!

MotoPort Assen
Industrieweg 11, 9402 NP Assen. Telefoon: (0592) 406 061. 

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

UNI-A5FC-assen.indd   1 11-02-2010   12:49:03
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Gezelligheidsrit

Gezelligheidsrit in teken 

van ouderwetse spelletjes

Door: Karst van Oosten

De start van de Gezelligheidsrit is bij de ‘Mac’ 
in Emmen. Bij aankomst moet iedereen die 
een navigatiesysteem heeft deze inleveren bij 
de organisatie. Ook wordt de kilometerstand 
van de motor genoteerd.

Even later vertelt Jan Vos wat we 
gaan doen vandaag al is de infor-
matie die we krijgen niet erg veel. 
We krijgen vandaag drie adressen 
door, die we verdeeld over de 
dag, zelf moeten zien te vinden 
in zelf samengestelde groepjes. 
Het eerste adres krijgen we van 
Rob Nibbelke. Dat pas nadat Jan 
Vos is vertrokken. De eerste stop 
is Oranje 8 in Oranje, de parkeer-
plaats van speelstad Oranje.

Oranje
Ik vertrek samen met Sjaak 
Kroezen en Ger van de Berg. 
We kunnen natuurlijk de mak-
kelijkste weg kiezen maar dat 
doen we niet. We rijden over de 
N381 tot afslag Zweeloo. Daarna 
lekker binnendoor via Orvelte en 
Westerbork. Verder rijdend langs 
het Oranjekanaal kom je vanzelf 
in Oranje bij Speelstad Oranje te-
recht en dat op een Oranje KTM. 
Hoe veel oranje wil je hebben.

Jan Vos is hier al aanwezig. Van 
hem krijgen we het tweede adres: 
café Hulst, Vaart zz 9 in Appel-
scha. Dit is maar een klein stukje 
en bij café Hulst is er natuurlijk 
koffie met appelgebak. Tijdens 
de koffie krijgen we het volgende 

adres: Buitenweg 15 in Steggerda 
bij de boerderij van de familie 
Hielkema.

Ook dit deel van de route is niet 
zo moeilijk. Eigenlijk rijden we 
gewoon rechtdoor. Onderweg 
krijgen we nog wel een fikse 
regenbui en wordt het tijd voor 
het regenpak. In Steggerda is 
het even zoeken naar het goede 
adres.

Spijkerbroek hangen
Als we naar binnen gaan, daar 
waar vroeger de stallen waren 
zien we al een spijkerbroek han-
gen. Dat wordt dus spijkerbroek 
hangen. De organisatie heeft 
voor de lunch gezorgd: brood en 
soep. Na de lunch gaan we inder-
daad spijkerbroek hangen. Dit is 
moeilijker dan het lijkt. Vooral het 
draaien. Bijna iedereen is duizelig 
en sommigen vallen bijna om, 
dat ook wel weer grappig is om 
te zien. Dan is het tijd voor het 
volgende onderdeel.

Buiten staan twee steps, twee 
skippyballen, twee klein kruiwa-
gens en emmers met water en 
twee flessen klaar. We krijgen 
een wedstrijd waarbij twee 
deelnemers tegen elkaar eerst 
een stukje met de step dan op de 
skippybal om vervolgens water 
met een bekertje in de kruiwagen 
te scheppen. Dan met de krui-
wagen en beker naar de fles om 
deze te vullen en dan weer terug 

naar de skippybal en step en dat 
allemaal zo snel mogelijk. Ik ben 
te zuinig met water en heb niet 
genoeg. Dat wordt weer terug 
naar de emmer. Je begrijpt: ik had 
dus niet de snelste tijd.

Laatste adres
Na deze spelonderdelen krijgen 
we het laatste adres: Staatsbosbe-
heer Informatie Centrum in Spier. 
Na kort overleg over hoe we gaan 
rijden vertrekken we. De bedoe-
ling is om via Wilhelminaoord, 
Vledder, en Dwingeloo in Spier 
aan te komen. Maar goed de 
verkeersborden lezen is ook wel 
handig. We rijden naar Willhelms-
oord en dat is de verkeerde kant 
op. Onze route gaat dus via Witte 
Paarden, Steenwijk, Frederiksoord 
en Diever naar Spier. De gezellig-
heidsrit ga ik nooit meer winnen 
denk ik dan als ze alle gereden 
kilometers meetellen.

Onder het genot van een ijsje 
wordt de eindstand opgemaakt 
door de organisatie. Gelukkig 
noemen ze alleen de eerste drie. 
Ik weet dus niet op welke plaats 
ik ben geëindigd. De eerste plaats 
gaat naar Richard Ziesel, tweede 
is Jozef Kap en derde Jeanet Boer.
Na de winnaar te hebben gefelici-
teerd en bij Jan het navigatiesys-
teem opgehaald te hebben gaan 
we weer huiswaarts. Jan, Fenna 
en Rob bedankt het was een 
gezellige dag met leuke verras-
singen.
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Debutant onder indruk  van klootschieten
Op zaterdagmiddag 30 augustus reed ik naar 
Exloo om voor het eerst van mijn leven aan 
het ‘indrukwekkende’ spel klootschieten deel 
te nemen, onder de enthousiaste en gezellige 
leiding van de familie Vos.

De aanvankelijk geplande start 
moest wat worden uitgesteld om-
dat ons in de tuin een zware bui 
overviel. Gelukkig stond daar niet 
alleen een partytentdak van het 
normale formaat, maar ook een 
ruime schuiltent, voorzien van 
verlichting, voldoende tuinstoe-
len en tafels. Prima verzorgd dus 

en voorzien van een pilsje, koffie 
of thee lieten wij de bui passeren.
Een groep van zo’n twintig 
mensen, van wie de meesten 
niet al te piep meer, gooide de 
zware kunststof bal om beurten 
met passie naar voren. Ik was er 
één van en dat viel aanvankelijk 
nog niet mee. Dat was op zich 
ook totaal niet van belang want 
het gaat om de sfeer. Die sfeer 
was niet alleen goed maar het 
geheel was hilarisch, leuk, gezel-
lig, lachen en zo nu en dan door 
de modder lopen. Met andere 
woorden: het kon niet beter.

Op de rustplaats in het bos bij 
het bankje van Staatsbosbeheer, 
moesten we opnieuw even de 
paraplu opsteken, maar onder 
het genot van droge worst, kaas 
en een drankje was ook dat zeker 
geen straf.
 
Afbakken
Terug op het startpunt bij de 
Vosjes moest door de gastgevers 
nog het nodige werk worden 
verzet om alles startklaar op te 
stellen, zodat de deelnemers 
achter de grote gasbarbecue het 
voortreffelijke vlees konden gaan 

Klootschieten & bbqDoor: Henny BehrensKlootschieten & bbq

‘afbakken’. En daarnaast twee 
heerlijke salades en stokbrood. 
Petje af, familie Vos! Ondertussen 
had ik begrepen, dat dit reeds de 
elfde keer was dat zij dit organi-
seerden en dat was te merken.

Prima welgemutste mensen, 
onder wie voor mij de eerste 
ontmoeting met Erik Prins, die 
na zijn (nog voortdurend) herstel 
ook aanwezig was. Een aardige 
bescheiden knaap die voor mijn 
gevoel een tweede leven heeft 
gekregen en het zeker verdient!
Ook de ontmoeting met de nier-

donor en zijn echtgenote (Sjaak 
en Anneke Bakker) was naast 
gezellig ook intrigerend. In de 
avonduren werd het voor hem 
toch nog wel een zware dag, 
want zijn operatie was nog maar 
pakweg vier weken geleden 
en dat gaat je niet in de koude 
kleren zitten. Hij had de stand 
bijgehouden van het klootschie-
ten en omgeven van humor was 
ook dit tweetal voor mij een 
leuke ontmoeting.

Lachen, gieren, brullen 
En begrijp mij niet verkeerd: 

alle aanwezigen waren goed 
gemutst en dan worden de din-
gen vanzelf een succes. Nog één 
dame in het gezelschap moet ik 
even nader benoemen: Albertje, 
lachen, gieren, brullen.
Het moge duidelijk zijn. Voor mij 
een leuke dag, die volgde op een 
ook zeer geslaagde ‘verrassings-
rit’ van de zondag ervoor. Ook 
hier wil ik nog even aan refere-
ren, want ook dit evenement was 
zeer geslaagd en buitengewoon 
gezellig om bij te mogen zijn.
Met dank aan de organisatie en 
de prettige deelnemers.
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Open Toerrit

Supermooi ‘stukkie’ sturen 

tijdens Open Toertocht

Door: Sjaak Kroezen

Onze ondertussen bekende (of beruchte) 
motortocht voor een goed doel stond 
op zaterdag 13 september weer op het 
programma. Toen we ‘s morgens om 9.30 uur 
bij Motorhuis Bakker aankwamen was het 
al een drukte van belang. Na een kop koffie, 
een plak cake, een rondje door de winkel 
en een tientje afgeven bij Bé snel weer naar 
buiten. Daar staan de eersten al klaar om te 
vertrekken.

Ik zie een flink aantal vreemde 
motoren, dat is mooi. Zoveel te 
meer motorzielen zoveel te meer 
motorvreugd en goed voor het 
goede doel van deze dag: de 
bewoners van De Waal. 

Wij vertrekken als laatste groep 
en worden uitgezwaaid door 
Henk en Trix.

Vier gelijkgestemden
Op weg naar Duitsland via de Hil-
terberg naar Sögel om daar een 
kop koffie te drinken bij de Itali-
aan. Daarna snel naar Ramsloh 
naar het bikerscafé Biker’s Inn. We 
schieten lekker vlot op, want we 
zijn met vier gelijkgestemden. 

In Ramsloh zit de complete 
groep, ruim 45 man en vrouw 
sterk, al aan tafel te eten. Het mo-
torcafé is een beetje een sfeerloze 
bedoening als je dat vergelijkt 
met het oude gezellige motor-
café in Augustfehn/Apen. Deze 
stond bekend om haar schnitzels 
zo groot als kettingkasten, maar 
die hebben ze helaas niet meer. 
Dat ondervonden we een weekje 
eerder toen we daar waren op de 
motor. 

Bootjes bekijken en 500 euro
Na een curryworst met pommes 
gaan we weer op weg voor een 
mooi stukje sturen over de weg 
richting Papenburg achter de dijk 
langs de Eems. Een supermooi 
‘stukkie’. Sommigen zijn nog even 
gestopt bij de Meijer Werft langs 
om de bootjes te bekijken. Terug 
naar Nederland en in Sellingen 
bij de Heksenketel nog even een 
ijsje gegeten. Hier komt bijna de 
hele groep weer samen.

Vervolgens terug naar Motorhuis 
Bakker voor de afsluiting van 
vandaag. Het was een gezellige 
motordag. De opbrengst voor 
de bewoners van De Waal is 
500 euro. Het bedrag wordt aan 
vertegenwoordigers van De Waal 
overhandigd.Voor AUTO’s & GEBOUWEN!!!

James Cookstraat 25, 7825 AN EMMEN
tel. 0591/677811 / 06-46410662

www.nozon.nl       info@nozon.nl

Onze producten zijn:
zonlichtreducerend * zonnewarmtewerend 

zonnebescherming factor 100 * energiebesparend  
scherfbindend bij breuk * inbraakvertragend

 explosievertragend * decoratief

Zowel voor voertuigen als gebouwen!

• zonlicht reducerend
• zonnewarmte werend
• zonnebescherming (UV) factor 100
• energiebesparend
• scherfbindend bij breuk
• inbraak vertragend
• explosie vertragend
• decoratief styling

James Cookstraat 25, 7825 AN Emmen,  tel. 0591-677811 / 06-46410662
www.nozon.nl info@nozon.nl

Voor AUTO’s & GEBOUWEN!!!

Nijverheidsstraat 1
7815HV Emmen

Tel. (0591) 613559
Fax (0591) 641646

Strak & Stralend

Nijverheidsstraat 1
7815HV Emmen

Tel. (0591) 613559
Fax (0591) 641646

Strak & Stralend

Nijverheidsstraat 1
7815HV Emmen

Tel. (0591) 613559
Fax. (0591) 641646

info@autoschadedepoel.nl
www.autoschadedepoel.nl

Motorrijders brengen 500 euro bijeen voor De Waal
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Kerkpad 43, 7811 AN Emmen
Tel: 0031- (0)591- 64 09 25
Fax: 0031- (0)591- 64 82 47
info@pmc-emmen.nl
www.pmc-emmen.nl

Altijd meer dan 1500 kavels 
postzegelpartijen in onze kelder van 155m2. 
Grote voorraad bankbiljetten en munten van 

de gehele wereld.

Inkoop van: 
postzegels, munten, bankbiljetten, ansichtkaarten, 

goud en zilver (sieraden en munten).

Complete stockvoorraad postzegels van de gehele wereld
Goud en zilver tegen contante dagkoers

Alle euromunten op voorraad

Lid van de volgende 
vakorganisaties:

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 
10.00 - 17.00 uur

De grootste postzegel en munten 
winkel van Noord- en Oost- Nederland!

0591 - 613324
www.multicopy.nl
emmen@multicopy.nl

Hoenderkamp 16
7812 VZ  Emmen

DRUKWERK
PRintEn
fUll coloUR
sign & bElEttERing
HUisstijl

mailing
gRootfoRmaat

KoPiEën

als U denkt aan ....

denkt U toch ook aan ....

REclamE

DEsign

tExtiEl

aDVERtEREn

KWalitEit
sERVicE
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■ De beste en gezelligste motorzaak 
van noord Nederland 

■ Officieel dealer Honda en Suzuki
■ Altijd keuze uit 300 occasions met 

fabrieks of Bovag garantie
■ Enorme keuze in kleding, 

onderdelen en accessoires
■ Professionele werkplaats
■ Motorverhuur
■ Inruil auto mogelijk

Dé motorspecialist 
van 

noord Nederland!

Dé motorspecialist 
van 

noord Nederland!

Noordveenkanaal zz 12, 7831 AS Nieuw Weerdinge Tel. 0591 - 521 279 www.motorhuisbakker.nl
Openingstijden: Dinsdag t/m vrijdag van 8.30 - 18.00 u. 
Koopavond donderdag tot 21.00 u.  -Zaterdag 8.30 - 17.00 u.

U kunt ons volgen op 

Groot assortiment motor- 
onderhoudsproductenGroot assortiment motor- 
onderhoudsproducten

Keuze uit meer dan 
300 occasions!Keuze uit meer dan 
300 occasions!

3 verdiepingen 
motorplezier!

3 verdiepingen 
motorplezier!

Officeel dealer 
Honda en SuzukiOfficeel dealer 
Honda en Suzuki

Enorme keuze in 
motorkledingEnorme keuze in 
motorkleding


