
  

“Bartje on Wheels” 
 

 
 

Motorclub Bartje (Assen) is aangesloten bij; 
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MOTORCLUB BARTJE (ASSEN) 

 
Opgericht:   8 juni 1976 

Koninklijke goedkeuring:  24 juli 1976 
Inschrijfnummer K.v.K.: 40045122 
Gironummer:   NL72INGB0002663023 

t.n.v. M.C. Bartje – Stadskanaal 
Internet:   www.mcbartje.nl 

E-mail:   secretaris@mcbartje.nl 
 
 

 
Colofon 

 
Voorzitter:   Johan Doornbos 

    Dijkweg 29 
    9984NV Oudeschip 
    06-54730953 

      
 

Secretaris:   Sonja Bakema 
    Borgercompagniesterstraat 128 

    9611KD Sappemeer 
0598-390398 

    secretaris@mcbartje.nl 

 
Penningmeester:  Bianca Kranenborg 

    Unikenkade 4 
    9503 PD  Stadskanaal 
 

Bestuursleden en 
Toercommissie:  Ko Kranenborg & Rob v.d. Brink 
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Voorwoord  
 
Hallo motor vrienden en vriendinnen, 

 
Gaap, gaap,…. de winterslaap is weer voorbij, al zul je dat qua 
temperatuur niet zeggen. 

De eerste motor gp is weer gereden dus is het waar. 
Ik hoop dat jullie allemaal de winter goed en gezond zijn 

doorgekomen. 
 

Het bestuur is weer compleet,  Rob van den Brink heeft de lege plek 
opgevuld. 
Bianca is voor de komend jaren weer herkozen als 

penningmeester.  
 

Het 1e evenement van onze club staat al weer op de agenda, de 
kennismakingstoertocht op 10 april. 

We hopen natuurlijk op goed weer tijdens de KMT en  jullie te 
begroeten in Zeijen met jullie stalen (aluminium) paarden. 
 

Johan Doornbos, voorzitter.  
 

  
 
 

 
 

 
Via e-mail op de hoogte gehouden worden? 

Mail ons je e-mail adres en wij sturen je de nodige informatie over 
tochten, spontane acties of andere belangrijke informatie. 
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Agenda 2016  

 
                                                                                                                            

Wat Wanneer Inschrijven Waar 

Nieuwjaarsborrel 
 17 januari 2016 
15.00 

n.v.t. 
café Hingstman 
Zeijen 

Algemene 

Ledenvergadering 

4 maart 2016 

20.00u 
n.v.t. 

café Hingstman 

Zeijen 

Kennismakingstoe
rtocht 

zondag 10 april 
2016 

10.00- 12.00  
café Hingstman 
Zeijen 

Hemelvaart 
weekend 

wo 4 t/m zo 8  
mei 2016 

 n.v.t. Nog niet bekend 

Bartje toertocht 
zondag 12 juni 

2016 
9:30 - 11:30 

café Hingstman 

Zeijen 

Barbecue  
Zaterdag 18 juni 
2016 

n.v.t. 
Bij Ko en Lies, 
Bellingwolde 

Bartje Treffen 
2 t/m 4 
september 2016 

15:00 uur Zuidbroek 

Herfsttinten 

toertocht 
9 Oktober 2016 

10.00u tot 

12.00u 
Zeijen 

Dagje uit 
??? september 
2016 

n.v.t. ???? 

Winter avond 
 ???november 
2016  

Opgave  ?????? 
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Bestuursmededelingen 
 
We hebben weer een heel jaar voor ons en de eerste twee 

activiteiten op de clubagenda hebben we inmiddels afgerond. 
 
De Nieuwjaarsborrel was weer als vanouds erg gezellig. De opkomst 

was wat minder groot doordat een aantal leden het gezellig had op 
de sneeuw in de Alpen. 

 
De ALV was weer erg nuttig, er zijn behoorlijk wat zaken aan de 
orde geweest en besproken waaronder het aanstellen van een 5e 

bestuurslid. 
We hebben Rob van den Brink bereid gevonden de nog 

openstaande plaats in het bestuur in te nemen. 
Dit werd met algemene stemmen aangenomen. 

 
We heten Rob bij deze van harte welkom. 
We hopen dat Rob plezier mag beleven als lid van het bestuur. 

 
Verder is het bestuur onveranderd gebleven. 

 
De eerstvolgende activiteit is de kennismakingstoertocht op 10 april. 

We hopen er natuurlijk op dat we een groot aantal eigen leden 
mogen begroeten. 
Als de weergoden ons een beetje gunstig gezind zijn moet dat toch 

lukken. 
 

Het Hemelvaartweekend is het daar opvolgende evenement. Deze 
keer blijven we wat dichter bij huis, we gaan naar Stuhr, vlak bij 
Bremen. 

 
Het bestuur. 
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De Herfsttintentoertocht, 
 

Of ook wel de HTT genoemd. 
Dat was een koud klusje hoor, 3 à 4 graden in de ochtend, dat had 

niets over. 
 
Eerst maar naar Hingstman in Zeijen om “het toerkantoortje”op te 

zetten en onder het genot van een kop koffie weer wat warm 
worden. 

De eerste gasten waren ruim voor de openingstijd aanwezig om als 
eerste te kunnen vertrekken. 

 
Het overzetten van de digitale (GPS) toertocht op de verschillende 
navigatietoestellen ging niet geheel vlekkeloos. Er waren erbij die 

het bestand niet wilden oppakken. 
Gelukkig was er iemand van onze gasten die wist hoe dit 

ondervangen kon worden en uiteindelijk kon iedereen op pad. 
 
Nadat de laatste gasten waren vertrokken zijn de eigen leden ook 

de weg op gegaan om de route, die Mark Nijholt en Mark Bakema 
hadden uitgezet, te gaan rijden. 

En eerlijk, het was weer een mooi stukje toerwerk, veel bochten en 
langs de mooiste, mij onbekende, stukjes van Drenthe en 

Groningen. 
 
Het was qua temperatuur wel afzien, het bleef koud maar gelukkig 

wel droog. 
Het eindpunt was bij Paviljoen ULV Westerwolde, waar we weer een 

beetje op temperatuur konden komen onder het genot van warme 
dranken en een snackje. 
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Zoals altijd met de HTT, is het feest op het eindpunt nog niet 
afgelopen, iedereen moet nog een aantal kilometers rijden om weer 

thuis te komen. 
Omdat het nog steeds niet al te warm was buiten en het binnen erg 

gezellig en lekker warm was, bleven de meesten hier wat hangen, 
vooral eigen leden hadden het erg naar de zin. 
Belevenissen van de afgelopen zomer werden met elkaar gedeeld. 

 
Maar zoals altijd is er een tijd van komen en een tijd van gaan. 

 
Nog even een laatste bezoek aan het toilet (waterkoud hè), de 

motorkleding weer in orde gebracht , afrekenen en maar weer op 
pad om thuis te komen. 
 

Het was weer en fijne dag om op terug te kijken. 
 

Sonja 
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Dagje uit, 
 

Het was wat later dan we gewend waren voor het dagje uit, 25 
oktober. 

Dit kwam door een verkeerde planning van het bestuur. 
Omdat het zo laat in het jaar was hebben we de leden maar 
geadviseerd om evt. bij slecht weer  of erg lage temperaturen maar 

met de auto te komen. 
 

We hadden om 13.00u afgesproken bij het openlucht museum in 
Warffum. 

Rond 13.00u kwam iedereen binnendruppelen. En zoals echte 

motorrijders betaamd kwam iedereen met de auto. 

We waren met een grote groep, bijna alle leden waren er. 
 
We stonden eerst in de lobby wat te praten wat een hoop herrie 

veroorzaakte, het klonk erg hol omdat de plafonds hoog waren. 
We werden dan ook vriendelijk verzocht door de vrijwilligers, die 

achter de balie zaten, om in de ruimte ernaast verder te praten . 
De vrijwilligers waren twee wat oudere dames die kennelijk wat 

gehoorproblemen hadden want ze droegen een of meer 
hoortoestellen. 
 

Toen iedereen gearriveerd was hebben we ons tegen een geringe 
groepskorting van intreekaartjes voorzien en zijn naar het 

restaurant getogen. 
 

Iedereen had een plaatsje gevonden en het was een gezellige boel. 
Onder het genot van koffie met gebak werd er druk gebabbeld over 
van alles en nog wat. 

 
Na een uurtje kletsen besloten we om het museum maar eens te 

gaan bekijken. 
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Het museum was eigenlijk een klein dorp binnen in het dorp 
Warffum. 

Er was van alles wat je in een dorp kunt vinden, school, café, 
gemeentehuis enz. 

En alles zoals het vroeger was, de arbeidershuisjes sober ingericht 
en de rijker ingerichte herenhuizen. 
 

Je staat elke keer weer versteld hoe de mensen vroeger leefden, 
eenvoudig en met weinig middelen, grote gezinnen in kleine 

huisjes. 
Bij elk huis was een bordje geplaatst met informatie over het 

desbetreffende object. En binnen kon je ook vaak de beschrijving 
vinden over de inrichting. 
 

Het museum zag er verzorgd uit, de paden en tuinen waren netjes 
onderhouden. 

We zijn er best nog een paar uurtjes zoet geweest om alles te zien. 
 
Vanuit Warffum zijn we met z’n allen richting  Zeijen gereden om 

daar te gaan eten bij ons clubcafé Hingstman. 
Daar sloten zich nog een paar leden aan die niet mee konden naar 

het museum maar wel zin hadden in een gezellig etentje. 
 

Zoals we van Zalencentrum Hingstman in Zeijen gewend zijn was 
het eten weer prima, lekker en goed verzorgd. 
 

Aan alles komt een eind, zo ook aan dit zeer geslaagde dagje uit.  
Sonja.  
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Hoi, 

 
Ik ben Rob van den Brink en woon in Assen.  

Ik rij al sinds mijn 18e, toen heb ik mijn rijbewijs gehaald. 
 
Ben sinds vorig jaar lid van de club en sinds de algemene 

ledenvergadering lid van het bestuur als lid van de toer commissie.  
Kom uit een echte motor familie, mijn vader rijdt ook al sinds zijn 

18e motor en mijn moeder reed ook motor. 
 
Vroeger ben ik ook eens met mijn ouders op het Bartje treffen 

geweest, in 1985 of 1986 geloof ik. 
Men kan dus wel zeggen dat de motorolie er met de papfles in is 

gegoten. 
 

Mijn huidige motor is een Yamaha Thunderace van 96,  
Ik hou van lekker toeren en kan de hele dag wel op de motor door 
brengen. 

Ik hoop jullie te zien op een van de evenementen van de club. 
Rob  
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Univè TT Nightride & Motoport Assen TT Toertocht 2016. 
 
Beide evenementen worden georganiseerd op vrijdag 24 juni. 

Je kunt je voor een van beide tochten inschrijven door een e-mail te 
sturen met jouw persoonsgegevens : naam, adres, geboortedatum, 

e-mailadres en telefoonnummer en welke rit je wilt rijden naar het 
onderstaande e-mailadres: 
mdegries@mc-assen.nl 

Als jij je hebt ingeschreven via het e-mailadres krijg je meer 
informatie. 

 
De TT Nightride is gratis met een gratis consumptie. 

De start is bij de Bonte Wever in Assen en wordt gereden onder 
begeleiding van ervaren motorbegeleiders. 
Aanmelden tussen 17.00u en 19.00u. 

 
De MotoPort Assen TT Toertocht kost €10.00 . Hiervoor krijg je bij 

aanvang koffie met appelgebak en een consumptie tijdens de 
pitsstop. 
Aanmelden tussen 11.00u en 13.00u, ook bij de Bonte Wever in 

Assen. 
 

 
 

  

                                                      
 

 

mailto:mdegries@mc-assen.nl
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De winteravond 27 november 2015 
 

Dat was in tegenstelling tot andere jaren geen succes. 
Er waren te weinig deelnemers om het evenement door te laten 

gaan.  
 
We hadden het plan om naar het Robin Hood Ribhouse te gaan 

voor een schuttersarrangement. 
Dit was wel aardig aan de prijs maar je had daarvoor dan ook een 

diner en een schietspel/wedstrijd. 
 

We hebben dit uitvoerig in de ALV besproken en zijn tot de slotsom 
gekomen men toch liever iets heeft wat minder kost. 
Daarbij waren er ook een aantal leden die zich later dan de 

afgesproken datum hadden aangemeld. 
Er zat voor het bestuur niets anders op dan het evenement af te 

blazen. 
Jammer, maar we hopen dat het dit jaar gewoon weer door kan 
gaan. 

Heb je nog ideeën of suggesties? We vernemen het graag. 
 

Verder is dit clubblad met de grootste moeite vol geraakt omdat ik 
geen stukjes voor het clubblad had liggen. 

 
Gelukkig staan er een tweetal evenementen op de kalender waar na 
afloop wel een leuk stukje over geschreven kan worden door de 

deelnemers/leden want: 
 

het clubblad “Bartje on Wheels” is voor en door de leden. 
 

Sonja, Secretaris MC Bartje 
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