Voorwoord
Beste motorvrienden,
We zijn alweer in augustus en nog een paar week dan zit de R alweer in de
maand. Dit jaar is wel heel erg snel voorbij gegaan. Eind juni hebben we even
kunnen genieten van het mooie zomerweer met tropische temperaturen. De ene
zegt veel te warm terwijl een andere het heerlijk heeft gevonden. 11 t/m 14 juni
zijn een aantal leden met elkaar naar Noord-Duitsland geweest voor de jaarlijkse
Hotelweekend. De reacties hierover kunnen jullie lezen in deze Pitstop, ze waren
alleen maar positief, geweldig mooi gebied, lekker kunnen motorrijden, mooie
en onvoorspelbare bochten en vooral het was reuze gezellig. Kan er over meepraten want was er zelf ook bij en vond het jammer dat er maar zo weinig mee
zijn geweest, want je als je van gezelligheid en motorrijden houd heb je echt iets
gemist. Begin juli was er de Schnitzeltocht door Duitsland en hier hebben nog al
wat leden aan meegedaan. Dit was een mooie tocht en het weer was ook goed.
Als we dit lezen zullen de meesten van jullie al op vakantie geweest. Sommigen
van ons zijn met de motor op vakantie geweest en ander met de caravan en weer
een ander maakt een vliegreis. Het maakt niet uit hoe je gaat als het maar naar je
eigen zin is en dat je hebt kunnen genieten van je familie en vrienden en een fijne
tijd met elkaar het kunnen doorbrengen.
Allemaal veel plezier gewenst met het lezen van deze Pitstop.
Albert M de Boer voorzitter
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Voor een bruiloft of een ander feest, voldoet “Het Oude Wapen” nog het meest!

Adressen enzo...
Voorzitter
Albert de Boer

					

(e-mail: voorzitter@mcmios93.nl)

A.Reyndersstr. B 205, 9663 PM Nieuwe Pekela, 0597-614358

Secretaris			
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(e-mail: secretaris@mcmios93.nl)
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Ledenadministratie
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(e-mail: ledenadministratie@mcmios93.nl)
Oosterstraat 43, 9697 PE Blijham, 0597-561212

Penningmeester 			
Henk Schepers

(e-mail: penningmeester@mcmios93.nl)
Sint Vitusholt 185, 9674 AK Winschoten. 0597-412583
Rek.nr.: NL29 RABO 0306 6430 14, t.a.v. MC Mios ’93 te Blijham

Algemeen bestuur
Henk Loois
Bé Nieboer

(e-mail: info@mcmios93.nl)
Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597-561983
Lubbermanswijk 40, 9665 NG Oude Pekela, 0597-614904

Toercommissie			

Jaap Duit
René Hoesen
Roelf Hummel
Hilvert Smits
Luppo Teuben

Redactie

Debbie de Boer
Marga Duit
René Hoesen

(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)
A.Reyndersstr. B 205, 9663 PM Nieuwe Pekela, 0597-614358
H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 0597-615607
Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 0597-618927

Kopij voor nummer 4 moet
binnen zijn voor 6 november 2015.
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Het bestuur

Achter van links naar rechts: Henk Loois, Henk Schepers, Bé Nieboer,
Voor van links naar rechts: Christien Spa, Albert de Boer.

Voorzitter: 		
Penningmeester:
Secretaris: 		
Algemeen bestuur:

Albert de Boer
Henk Schepers
Christien Spa
Bé Nieboer en Henk Loois.

Agenda 2015
Datum:

Soort:			

Lengte:

Inschrijving:

26 april:

Open voorjaarstocht
o.a. door Duitsland

220 km.

9.30 - 11.00uur		

31 mei:

Ledentocht XXL

350 km.

n.n.b.

11 t/m 14 juni:

Clubweekend

n.n.b.

n.n.b.

5 juli:

Schnitzeltocht

220 km.

9.00 uur

23 augustus:

Rabobanktoertocht
o.a. door Duitsland

220 km.

9.30 - 11.00uur		

20 september:

Leden Puzzeltoertocht

180 km.

9.00 uur

11 oktober:

Leden Toertocht

175 km.

9.30 uur.

1 november:

Smikkeltocht

130 km.

10.00 uur.

Alle tochten zijn onder voorbehoud en starten bij eetcafè
zalencentrum “ Het Oude Wapen” te Blijham, tenzij anders vermeld.
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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.
Veiligheid
Het bestuur behoudt zich het recht voor om een toertocht wegens slechte weersomstandigheden af te gelasten.
Neemt u deel aan een door MC Mios´93 georganiseerde tocht houdt dan rekening
met de maximum geldende snelheid en zorg voor de juiste beschermende kleding
Zorg ten allen tijde voor een goed onderhouden motorfiets!
Inschrijven
Om verzekeringstechnische en organisatorische redenen dient iedereen zich bij
elke toertocht in te schrijven, dus ook bij de ledentoertocht.
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 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.
Nieuwe Startplaats MCMios’93!!!!
Aangezien we niet meer bij de Hendybar terecht kunnen als startpunt van onze
routes, willen wij jullie er op attent maken dat we vanaf nu starten bij eetcafé
“Het Oude Wapen”, jullie misschien ook bekend als dorpshuis van Blijham.
Het adres is: Hoofdweg 70 in Blijham.
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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Hotelweekend 2015 naar
Hasselberg in Schlewig-Holstein
door diverse leden
Door Debbie de Boer:
Donderdag 11 juni ging de wekker alweer heel vroeg af. Op andere dagen, werkdagen,
hebben wij nog wel eens moeite om uit bed te springen voor een dagje werken. Niet op
deze donderdag. Wij waren al voor de wekker wakker want wij hadden ons al weken op
het hotelweekend verheugd. De motor stond al startklaar en snel werd nog een broodje
gegeten en een kopje thee gedronken. Behendig kropen wij in onze motorkleding, huis op
slot en weg waren wij. Tegen half 8 kwamen wij bij de Pekelahof aan. De eersten waren er
al en het wachten was op de rest. Dat duurde niet lang en zo konden wij om 8 uur starten.
De groep telde 10 motoren waarvan 3 duo’s en de veegauto met daarin Sipke en Geertje. Onderweg hebben wij Chris nog opgepikt en vervolgden onze rit.De heenreis staat
gepland om binnendoor te gaan. Dus zoveel mogelijk snelwegen vermijden. We reden
via Bellingwolde waar wij de grens over gingen en dan over Bundesstrassen richting
Oldenburg. Daar hadden wij onze eerste koffiestop in Cafe Klinge voor een lekker bakkie
koffie en een heerlijk stuk gebak. Alles was uit eigen bakkerij. We hebben genoten van
deze heerlijkheid. Verder ging de toer richting Brake waar wij voor de eerste keer met een
veerboot de Weser over gingen. We moesten even op de boot wachten en hadden gelegenheid de eerste foto’s te maken. Wij konden allemaal mee. Gelukkig. Niemand hoefde
te zwemmen. Vanaf de overkant ging het verder naar Wishafen waar wij voordat wij,
nogmaals met de veerboot over de Elbe moesten, gingen eten. Albert had voor deze dag
gereserveerd en aangegeven dat wij op een bepaalde tijd aan zouden komen. Helaas was
dit een beetje later omdat wij op de weg erheen een aantal landbouwvoertuigen achterna
moesten die alle tijd van de wereld hadden wat ons de nodige oponthoud heeft bezorgd.
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De reis ging langzaam voorwaarts en Albert heeft maar eens gebeld om door te geven dat
wij wat later zouden komen. Gelukkig was dit geen probleem. Toen wij aankwamen zaten
er nog wat motorrijders, die al hadden besteld. Wij hoorden toen van de eigenaar dat hij in
eerste instantie dacht dat wij dit waren maar het waren Denen die op weg naar Nederland
waren. Erg grappig. De meesten waren tevreden met een Currywurst en Pommes alleen
Jaap had daar kennelijk niet genoeg aan want hij bestelde spareribs waar hij een hele kluif
aan had.Met een goed gevuld buikje ging het verder. Aangekomen in Wishafen moesten
wij weer even wachten op de veerboot. Als motorrijder is het de gewoonte om langs de
autorij te rijden om vervolgens vooraan te staan. De gemotoriseerde vierwieler vinden dit
niet altijd even grappig maar dogen het wel. Toen wij eindelijk vooraan stonden kwam een
interessante man op ons af die zijn nodig commentaar moest geven over het verschijnsel
van voordringen. Deze meneer maakte de volgende opmerking: Motorrader haben eine
eingebaute Vorfahrt. Wij hebben er wat laconiek op gereageerd en kregen even daarna het
teken dat wij de boot op mochten. Sipke lukte het helaas niet om met deze rit mee te gaan.
De overtocht duurde ongeveer 20 minuten en dat gaf ons de gelegenheid even wat rond te
lopen of van het zonnetje te genieten. In Gluckstad verlieten wij de boot en wilden op Sipke
wachten. Alleen hadden wij op dat moment behoorlijk veel zon en werd het aardig warm in
onze pakken. Dus zochten wij de schaduw op. Er stond alweer een hele rij auto’s maar ook
vrachtauto’s voor een overtocht te wachten. Ook zij hadden het warm. Hier en daar ging
een raam open en werd er met een krant of iets dergelijks gewapperd voor de verkoeling.
Even kwam er een discussie of wij alvast maar weer zouden gaan rijden. Aan de andere
kant vonden wij het ook wel gezellig om op Sipke en Geertje te wachten om samen verder
te gaan. Van Gluckstad naar Hasselberg zou het nog een rit zijn van ongeveer 2 uur en wij
besloten deze in een keer te rijden. Een dapper voornemen dat wij ook niet hebben volgehouden. Vlak bij Eckernforde hebben wij dan ook maar eventjes een stop gedaan om de
rug te strekken, de billen weer in de normale vorm te kneden en de inwendige mens ook
van het nodige te voorzien. Wij hebben ook daar nog even een telefoontje gepleegd om
ons hotel ervan op de hoogte te stellen dat wij tegen 19 uur aan zouden komen. En zo geschiedde. Om even voor 19 uur kwamen wij allemaal aan in Hasselberg en kregen wij de
sleutels voor de kamers. Na een korte opfrisbeurt konden wij direct aan tafel waar ons een
rijkelijke maaltijd voor werd geschoteld. Vooraf soep en daarna konden wij kiezen tussen
vis of vlees. Daarbij kregen wij aardappelen (gekookt en gefrituurd), groente en sla. Ook
het toetje gleed er nog gemakkelijk in. Na het eten hebben wij nog even gezellig buiten gezeten en genoten van een heerlijk glaasje Weizenbier of iets dergelijks. Een klein groepje
is nog gaan wandelen richting het strand. Het weer was rustig en mooi en het uitzicht was
prachtig. Ikzelf ben nog even met de voeten in het water geweest om te temperaturen want
ik had mij voorgenomen om nog een duik te nemen. Maar niet nu.
DAG 2
Na een heerlijke nachtrust (voor sommigen niet want de huishaan meldde zich al om 4 uur)
gingen wij aan het ontbijt. Wat een eten. Van alles ruim voldoende en erg lekker. Om 9 uur
begonnen wij aan onze tocht over de smalle weggetjes. Voordat wij dit deden hebben wij
nog even aan partnerruil gedaan. Femke wou wel een stukje bij Albert achterop en ik ging
met Henk mee.Wij genoten van de omgeving en moesten ook wel opletten. Jaap had het
genoegen om op een gegeven moment oog in oog te staan met een bus. Later zei hij ook
dat hij dit niet had verwacht dat ook op dit soort weggetjes nog bussen zouden rijden. Jaja,
ook hier wonen mensen die kinderen hebben die naar school moeten. Onderweg moesten
we in Missunde de rivier de Schlei weer oversteken via een klein pontje.Verder ging de
reis voorspoedig en reden wij naar Boren om bij Cafe Lindauhof een koffiestop te doen.
De anderen waren er al en wij ( met z’n vijfen) reden rondjes. De navigatie had bedacht
dat wij maar door moesten rijden. Nou, daar hadden wij eigenlijk helemaal geen zin in. Wij
hadden zin in koffie. Albert maar even bellen. Na een tijdje kwamen wij ook aan en zagen
dat niemand nog iets had besteld. Iedereen had op ons gewacht en het commentaar bleef
natuurlijk ook niet uit. Ook hier genoten wij van een stukje taart uit eigen bakkerij en een

overheerlijk kopje koffie. Er werden ook heel veel foto’s gemaakt van de mooie tuin.Na
ongeveer een uurtje ging de rit verder door het mooie landschap richting Schleswig waar
wij bij de haven hebben gegeten. Ook hier kwamen wij wat later aan en de dames van de
bediening vonden dit waarschijnlijk niet zo leuk want ze waren wat stilletjes. Maar wij hebben wel heerlijk gegeten. De meesten namen een beker ijs. In de tijd dat we op ons eten
zaten te wachten werden moppen getapt en de stemming zat er goed in. We vervolgenden
onze reis naar Kiekut waar we nog wat hebben gedronken met uitzicht op de Oostzee en
zwaluwnestjes.Wij hadden heel erg mooi weer en kwamen ook aardig warm in het hotel
aan. Dus gauw even douchen en aan tafel. Het eten was weer erg lekker. Trijnie en ik hadden ons badpak meegenomen en die moest natuurlijk ook even de Oostzee in. Wij gingen
naar het strand gevolgd door een groep mannen die met de camera in de aanslag zaten
te wachten totdat wij het water in zouden gaan. Ik vond het heerlijk en Trijnie had even wat
moeite met de temperatuur van het water maar is op een gegeven moment toch nog gaan
zwemmen. Dat was wel even erg verfrissend na zo’n warme dag.Wij hebben daarna nog
even lekker buiten gezeten onder het genot van een drankje en toen ons bedje maar weer
opgezocht.
DAG 3
Ook deze dag gingen wij om 9 uur rijden. Wij hadden deze dag een toer richting Denemarken gepland en hadden twee gastrijders bij ons. Wij gingen naar Annie’s Kios toe waar
wij een lekkere Deense hotdog hebben gegeten en koffie hebben gehad. Het eerste kopje
moesten wij betalen en daarna konden zoveel koffie drinken als wij wilden. Leuk was ook
dat het toilet 200 m verderop stond en een enkeling een sprint ernaar toe maakte. Ondertussen werden nog de navigaties met elkaar vergeleken want het bleek dat Albert’s navigatie moeite had in Denemarken. Hij hoorde zijn tantie niet meer en ook gaf het apparaat
niet meer aan waar hij af moest slaan. Jaap heeft toen een tijdje voorop gereden. Bij een
benzinepomp maakten we even een stop voor een tankbeurt en een kort overleg. De lucht
werd steeds donkerder en onderweg hadden wij wat nattigheid. Het koelde wel even lekker
af en maakte het rijden wat aangenamer. Toen we weer de grens over gingen zagen wij
dat het daar niet had geregend en steeg de temperatuur ook direct weer met 4 graden. Het
werd wat drukkend en wij besloten in Sorup een ijsje te eten. Het was toen nog ongeveer
een half uurtje rijden naar het hotel. Daar kwamen wij tegen half vijf aan. Wij hadden net
goed en wel de motoren inde schuur gestald toen het begon te regenen. Binnen hebben
wij met elkaar even gezellig bij elkaar gezeten en de dag nog eens de revue laten passeren. Onze gastrijders, mijn zwager en een vriend van hem, vonden het ook erg leuk. Om
half zeven gingen wij aan tafel en hebben wederom heerlijk gegeten. Daarna hebben wij
nog een groepsfoto proberen te maken. En dat is ons daadwerkelijk ook nog gelukt. Deze
avond hebben wij in het cafégedeelte gezellig bij elkaar gezeten en zijn niet al te laat op
bedje gegaan.

DAG 4
De dag van de terugreis. Na het opstellen van de motoren zijn wij nog vereeuwigd en
begonnen wij om 9 uur onze reis. Het eerste stuk ook weer binnendoor en na Kiel de snelweg op. Om het anderhalve uur een stop en dan maar weer eens verder. Onder Hamburg
hadden wij even wat oponthoud maar konden gelukkig blijven rijden. Tegen 3 uur waren
wij bij Leer en hebben daar met z’n allen gegeten. Jaap bedankte ons voor het gezellige
weekend en wenste ons allen een goede thuiskomst. Tijdens het laatste stuk verlieten
leden toeterend de groep om huiswaarts te gaan. Om half vijf waren ook wij weer thuis en
hebben alles weer opgeruimd, de was gedaan om daarna lekker op de bank te hangen.
Wij kijken terug op een ontzettend leuk weekend met veel leuke weggetjes, mooi weer,
veel gezelligheid en heerlijk eten. Langs deze weg iedereen bedankt voor jullie vertrouwen
en oprechtheid.

Door Geert Veenstra:
Donderdag 11 juni 7.30 u samenkomst pekelahof. Om 8 u gaan we vertrekken en in Aschendorf sluit Chris zich bij ons aan, we zetten de reis voort met totaal 11 motoren en 16
personen. 1e stop is in Oldenburg waar we een koffiestop hebben.Gaan verder in NO richting en komen bij Sandstedt aan en gaan daar derivier de weser oversteken met de pont.
Daarna rijden we door en na wat stops komen we bij de pont over de elbe bij de plaats
Gluckstadt, waar we overvaren. Deze pont is wel wat groter dan de vorige en doet er ook
wel langer over. Na af en toe wat rustpauze’s komen we om 19 u aan in hotel spieskamer
in Hasselberg. Na een verfrissende douche op onze hotelkamer gaan we om 20 u dineren. Na het eten zijn we nog even naar het strand van de oostzee gelopen. Voor 23 u was
iedereen vertrokken naar zijn of haar kamer,
zo’n dag is toch best wel vermoeiend. Vrijdag na ontbijt vertrokken om 9.15 u voor toerrit.
Waar we het allemaal over eens waren, dat omgeving veel mooier was dan dat we hadden
gedacht, heuvelachtig veel bossen mooie bochtige wegen waar je je heerlijk kon uitleven
op de motorfiets. Na diverse stops voor koffie met koek (duitse gebak) en lunch tegen
de avond weer terug. Na het eten zijn we nog weer naar het strand gelopen omdat het
ook nog heerlijk weer was. Debbie en Trijnie hadden badpak aan en zijn nog even wezen
zwemmen in de oostzee. Zaterdagmorgen weer om 9 u vertrokken richting Flensburg
om een toertocht te maken door Denemarken. Na grensovergang al snel bij Annies kiosk
aangekomen waar we eerst koffie hebben gedronken, daarna maar gelijk aan de hotdogs

zijn gegaan omdat het inmiddels ook al na twaalf uur was. Dit gedeelte van Denemarken
was niet zo mooi, wel een glooiend landschap weinig bossen. Laatste stukje nog een regenbuitje gehad,maar toen we duitse grens weer over waren was de weg weer droog. We
waren om 16.30 u weer terug toen hebben we een borrel uurtje gehouden.Zondagmorgen
om klokslag negen uur vertrokken naar huis,maar nu over de autowegbij Bremen nog in
de file gestaan. Voor Leer met elkaar nog wat gegeten en afscheid genomen, waren tegen
16.30 weer thuis. Eind conclusie van dit weekend is, leuk, gezellig, goed en nette hotel,
goed eten, en veel gelachen. Albert en Debbie bedankt voor het organiseren. Voor de kerst
zullen we we horen waar volgende hotelweekend naar toe gaat.
Door Thomas en Trijnie:
We hadden een fantastisch weekend met mooi weer en heel veel lol en vooral veel bochten
Wij nemen de woorden terug van een polderrit, het was bij uitstek een bochten-rit.
Een prachtig natuurgebied.
Door Ruud Westerbaan:
4 Dagen weg van huis en haard, nou ja zo als men mij kent zal ik zeggen van huus en
verwarming. Op weg naar Hasselberg, ‘s morgens op tijd weg met mooi weer, onderweg
een paar stops, 3x koffie met gebak, alc. vrij bier met patat en braadworst en ga maar
door. Daarna 2x met de veerpont, een ervan was net zo oud als ik zelf. Na +\- 400 km en
12 onderweg zijn we aangekomen bij Hotel Gasthuus Spieskamer in Hasselberg. Nadat
iedereen zich had opgefrist zaten we alweer aan tafel, lekker ons buikje vol en rond gegeten. Daarna zijn we naar het strand geweest en kwam de vraag nog of we Denemarken
konden zien. Later terug gelopen en bij het hotel gezeten, lekker sterke verhalen vertellen
dus een hoop lol gehad. De volgende morgen vroeg uit de veren, bij het ontbijt kwam het al
gauw op een punt wat ergernis opwekte, het ging over de 2 hanen, om 3.15 uur begonnen
ze al. Iedereen was er over eens dat we die avond hanesoep zouden krijgen en ik zou ze
wel slachten......Maar voor dat we zouden vertrokken even op de foto met veel gelach om
de 2 duitsers die wel een foto wilden maken de een trillend en de ander zwaaiend met de
camera en dan maar zeggen dat de foto is gelukt. Verder was het die dag nog heel onrustig van het gelach om de mopjes die we hadden te vertellen, een hele mooie dag en niet
te vergeten een hele mooie tocht. De volgende morgen was het weer de haan die begon,
maar ja wat doen we er aan, eerst maar ontbijten en de motor uit de stal halen. Toen even
wachten op onze 2 gastrijders uit Duitsland en daarna gingen we weer verder.Het eerste
stuk ging alles goed maar net voor de deense grens ging het mis, de carmins op hol? Ik
weet het niet maar het was wel weer leuk alleen de regen niet, bij terugkomst eerst maar
even opfrissen en dan afscheid van onze 2 gasten, ‘s avonds nou ja hetzelfde verhaal
weer veel lol. De volgende morgen was de haan er weer, dus weer op tijd wakker. Even
douchen, alles inpakken motor ophalen alles klaar hup naar huis dan maar weer, een andere route maar ook weer mooi. Ja , wat moet je ook verder zeggen het was een geslaagd
weekend, iedereen voldaan en blij dat er niets fout is gegaan.
Bedankt voor de gezellige 4 dagen
Door Marga Duit:
We hadden van 11 t/m 14 juni weer onze hotelweekend van de motorclub.
Dit keer gingen we naar Haselberg in Noord Duitsland.daar waren wij nog
niet geweest.Wat een prachtige omgeving en een fijn hotel.Heerlijk
buffetontbijt en een heerlijke warme maaltijd ’savonds.Mooie routes
hebben we gereden.Ik kijk terug op een mooi,fijn en gezellig weekend.
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Door Albert de Boer.
Donderdag 11 juni om 08:00 uur vertrokken we uit Oude Pekela richting Schlewig Holstein voor het hotelweekend. Met 11 motoren en 16 personen incl. de aanhanger van Sipke
die met de auto mee is geweest. In Oldenburg koffie met een heerlijk stuk gebak daarna
richting Brake om op de veerpont de Weser over te steken. In Wishafen heerlijk gegeten
en 25 minuten later op de veerboot over de Elbe naar Gluckstadt.
Om 19:00 uur zijn wij gearriveerd in Hasselberg.
Dit was een mooie tocht van 377 km.
In het hotel hebben wij dan om 19:45 uur heerlijk gegeten.
Vrijdag 12 juni
08:00 uur ontbijt en om 09:15 uur op de motor voor een rondrit van 245 km.
Heerlijk weer en een prima stemming. Bij de eerste koffiestop in Boren bij Lindauhof horen
we de eerste indrukken van deze omgeving. Geen bochten hier, we hebben vanaf het
hotel tot hier en dat is 1.5 uur geleden nog geen recht stuk gehad, prachtige omgeving.
En onderweg weer op een pontje, echt leuk. Na de koffie naar Schleswig voor de lunch,
aan de haven op het terras en ook hier was weer gereserveerd, super geregeld. De hele
middag prachtige wegen gereden en lekker ontspannen en genieten van de omgeving en
de bochten.
18:00 uur bij het hotel en om 19:30 uur gegeten ongelofelijk het zijn gewoon dubbele porties wat je hier krijgt.
Zaterdag 13 juni na het ontbijt richting Denemarken plm 200 km en helaas gaat het in
Flensburg even mis met de route, maar dat hebben we goed opgepikt en iedereen kwam
aan bij Annie Kios. Koffie zoveel als je maar wilde en lekker hotdogs om je vingers bij op te
vreten. Leuke tocht door Denemarken en later een heel mooi stukje weer terug, onderweg
nog een ijsje gegeten om tegen 16:30 uur weer in het hotel te zijn en dat is net voor de
regen aan. Samen gezellig aan de borrel en om 18:30 uur aan tafel. Alles wat we hebben gehad bij het eten was zeer goed en ruim voldoende. Ontbijt , hier ontbrak werkelijk
nergens aan en was zeer ruim verzorgd.
Zondag 14 juni konden we om 7:30 uur al aan het ontbijt en zaten we om 09:00 uur allemaal op de motor om de 435 km terug te aanvaarden. Elk uur en een kwartier even eraf
eventueel tanken en om 15:00 uur waren we 60 km verwijderd van ons startpunt Pekelahof. Hier in het Rasthof hebben we heerlijk gegeten en om 16:00 uur op de motor naar
huis en om 16:45 waren de meesten weer thuis.
In een paar woorden. Dit was een zeer geslaagd en gezellig hotelweekend. De tochten
waren mooi over verschillende wegen van smal tot heel smal. De hele tocht misschien
5% slecht wegdek, door bossen en door velden, met ook brede wegen en mooie lange
bochten. Ook bochten die je echt langzaam moest nemen, want je kon even niet zien wat
er achter zat.
Geweldig weekend gehad, bedankt.
Door Henk van Achteren:
Dit was mijn eerste weekend weg met MIOS en het was super gezellig,goed georganiseerd mooie omgeving en mooie kronkelwegen. Voor herhaling vatbaar!!
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Door Tinus Scholtens:
Als ik dit schrijf dan is het al weer een poosje geleden ;
Betreft ons motorweekend 2015 Dit was een zeer ge
slaagde weekend.Alles zat ons mee en dat is natuurlijk erg belangrijk.Het weer en de
sweer en het het hotel was prima .Zelfs de motoren in een ruime stalling.Erg leuk om eens
een andere richting te kiezen .Voor mij een geslaagde keus relex rijden met veel bochten en een mooi gebied. Bedankt voor jullie inzet En natuurlijk de Bezemwagen Sipke en
Geertje.
Door Jaap Duit:
Geweldig mooi weekend gehad, boven verwachting mbt omgeving en hotel. Mooi asfalt
met veel bochtenwerk veel meer als ik van te voren had gedacht, echt mooi en ontspannend sturen. Een heel afwisselende omgeving. Het ene moment lijkt het op omgeving
Tecklenburg dan weer Sauerland {dan zonder de hoogteverschillen} Dan weer veel water
{Friesland}. Had nooit gedacht dat je in Noord-Duitsland zo mooi motor kon rijden {toeren}
Ik denk dan ook dat ik namens de hele groep spreek, iedereen was gelijk gestemd over dit
weekend. Iedereen bedankt daarvoor.
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Motorvakantie 2015 Valkenburg
en Moezel
door René Hoesen
Vrijdag 17 juli
We wilden dit jaar eigenlijk heel vroeg op de motor zitten om naar ons vakantieadres te rijden want dat versterkt het vakantiegevoel bij ons altijd zo.
Vroeg uit de veren, liefst voor dag en dauw zodat je de zon ziet opkomen, oohhhh
daar wordt ik zo romantisch van!
The Gallery
Maar dat hoefde dus niet want we wilden op onze heenweg nog een tussenstopje
maken waar we al veel langer aan hadden gedacht.
Dus om prompt 9:15 stonden we bij the Gallery in Brummen van het programma
Autowereld en we werden hartelijk welkom geheten door Nico zelf. Direct werd er
iemand van zijn personeel opgedragen om voor koffie te zorgen voor ons! Leuk
en het lijkt altijd een beetje een stugge man op tv.
Hier hebben we een klein half uurtje rondgekeken en genoten van de mooiste en
nog best dure sportwagens maar ook gewoon een mooie kever cabrio en Volkswagen bus stonden naast Ferrari,Jaguar,Maserati noem maar op.

Oh moeder wat is het heet.
De reis ging weer verder en het werd alsmaar warmer en warmer en rond de
middag stonden we in een langzaam rijdende file in Maastricht, jeetje wat was
het warm. Gelukkig duurde dat niet al te lang, maar we dreven inmiddels van het
zweet in onze leren pakken. Alle ritsen die maar open konden, stonden dus open.
Dus bij aankomst in ons hotel in Valkenburg, eerst maar eens lekker fris gedoucht
en even de oogjes dicht en snaveltjes toe want de warmte had ons behoorlijk te
pakken
Valkenburg, restaurantje, restaurant, restaurantje.
Voor het eerst in ons leven waren we in Valkenburg en dat was direct heel gezellig want het is werkelijk restaurantje na restaurantje en dat gewoon aan de andere
kant van de straat weer net zo. En eerlijk gezegd vielen de prijzen ook wel mee,
maar dat is natuurlijk de concurrentie tussen de afzonderlijke restaurants.
Zaterdag 18 juli.
Dus als je in Valkenburg bent moet je ook de grotten in, en buiten was het bloedheet, om 10:40 ging het treintje de grotten in en daar was het ik zal maar zeggen
FRIS, dus dekentje over, gezellie.
En dan hoor ik jullie denken, Hoesen heeft de motor bij zich en laat hem de hele
dag staan? Dat was eigenlijk wel de bedoeling maar ’s middags hebben we toch
maar even de motorpakken aangetrokken om te kijken op de militaire begraafplaats in Margraten en ik moet zeggen het was zeer indrukwekkend en er zat
werkelijk geen grassprietje verkeerd. Omdat het zo warm was hebben we bij de
infobalie gevraagd of we daar even onze spullen konden achterlaten maar dat
mocht niet in verband met mogelijke terreurdreiging, ja, het is een Amerikaanse
instelling natuurlijk. Dus alles meezeulen en een plekje onder de bomen gezocht.
Ik heb nog wel even mijn verontschuldigingen aangeboden aan de soldaten
omdat ik zo maar over hun graf liep. In deze omgeving werd ik toch even aan het
denken gezet over wat er allemaal is gebeurd in de 2e wereldoorlog.
’s Avonds moest er
natuurlijk weer lekker
gegeten worden en ik heb
zelfs een biermuseum
bezocht en daar verschillende biertjes gedronken
en ik ben nog steeds van
mening dat gewoon bier
het best te bestempelen
is als “Peerdemiege”.
Heineken oud bruin en
Weizenbier is nog het
beste te drinken in mijn
ogen.
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AL 15 JAAR HET VERTROUWDE ADRES.....
Rhederweg 8 - 9695 CC Bellingwolde - Tel.: 0597 531365

Zondag 19 juli.
Voor het laatst ontbeten in de mooie ronde zaal van Hotel 2000 en tegen 9 uur zitten we op ons stalen/Tupperware ros. Over een mooie route langs het 3 landenpunt en daar even koffie gedronken en van het uitzicht te genieten. We hoeven
maar 246 km naar het volgende hotel in Klotten a/d Moezel maar man, wat is het
weer genieten als we langs Franchorchamps door de Haute Fagne richting Eifel
rijden. Hier al de mooiste vergezichten met mooie lange doordraaiers en een
enkele haarspeldbocht die voor het nodige plezier zorgen.
Als ik zo naar mijn achterbandje kijk, zit het tempo er goed in!
Tegen 13:15 zijn we al bij hotel Zur Linde in Klotten en nu zijn we zo vroeg dat
we nog even naar Cochem knappen om in onze bloedhete lerenpakken door het
centrum te lopen; dat doen we dus niet weer, en als Gebina souvenirs wil scoren
dat doet ze dat maar alleen, dan pas ik wel op motor en kleding en helm. Mooi
geregeld toch? ’s Avonds eten in het hotel en nog even een stevige wandeling
naar het uitkijkpunt boven Klotten. Het is weer zo warm op de kamers dat van
slapen weinig terecht komt; dat lossen we morgen wel weer op met een hazenslaapje ergens in het gras onder een boom.
Maandag 20 juli
Vandaag een route uitgezet van een kleine 300 km door de Eifel richting Monschau. De weersvoorspellingen zijn niet denderend maar toch gaan we met
goede moed en dus zonder regenpakken op pad. We houden het droog tot we
Monschau binnenrijden en hier parkeren we de motor en lopen het oude centrum
in om een tosti Hawaii en goulashsoep te verorberen onder een grote parasol.
Snel nog even een paar foto’s gemaakt en dan weer richting Moezel waar ze vast
beter weer hebben door het microklimaat. En ja hoor, daar is werkelijk de hele
dag geen druppel regen gevallen en is het 31 graden en klam warm wat natuurlijk
beter is als de regen van voorheen. Onderweg nog even gespeeld met een Subaru WRX maar dat kun je wel vergeten om tegen een local te rijden en ik laat hem
dus lekker gaan want we willen de glimmende kant bovenhouden van de VFR. ’s
Avonds wederom lekker gegeten en afgesloten met wandeling en TV kijken tot de
ogen ons dichtvallen.
Dinsdag 21 juli
Voor vandaag staat de 1000 bochtenroute op het programma die we ook hebben
gereden tijdens het hotelweekend van 2014 met Mios. Nou, ik moet je zeggen bij
bocht 1364 ben ik gestopt met tellen want het waren er veel meer als 1000.Maar
weer heerlijk genoten tijdens de afdaling van de Eifel naar de Moezel bij Piesport,
dit is geen weg, dit is een circuit! Wat ons vooral opviel is dat er zo weinig motoren onderweg waren. Dit is duidelijk drukker als je in het voorjaar komt rond hemelvaart. Vaak halen we eten onderweg bij een supermarkt om dat dan langs de
kant van de weg op te eten maar op deze route kwamen we niets geschikts tegen
dus tegen 13:30 beetje (vr)eterij gekocht in Cochem en dat opgegeten op de parkeerplaats aan de Panoramaweg boven Cochem met uitzicht op de Reichsburg.’s
Avonds naar pizzeria in Klotten gelopen want daar stonden “Riesengarnelen vom
Grill”op het menu en dat leek mijn Gebientje wel goed, niet wetende dat ze deze

zelf nog moest doppen en dat in eerste instantie met een vies gezicht deed maar
daarna heerlijk genoot van haar reuzengamba’s. Ik hield het bij de vertrouwde
pasta want ik ben niet zo viseter. Dit is al weer de laatste avond van onze motorvakantie dus ook weer afgesloten met een kleine wandeling want we zaten toch
wel een beetje vol van ons Italiaans avontuur bij de pizzeria.
Woensdag 22 juli
Vannacht beetje beter geslapen want we hadden de balkondeuren gewoon helemaal open gezet; dan maar een jeukbult meer maar die warmte is ook vreselijk.
Tegen 9:30 zaten we bepakt en bezakt op de motor voor het laatste stukje langs
de door ons zo geliefde Moezel. Het was redelijk rustig op de weg en de reis liep
mooi voorspoedig dus tegen 13:30 waren we weer thuis na dik 1500 km genieten
op de VFR die zich weer goed heeft gedragen.
Natuurlijk heb ik ook weer een filmpje gemaakt en die is te zien op mijn YouTube
kanaal VFRené Hoesen.
mvgr René en Gebina Hoesen

Rabobanktoertocht

door Chris Timmer

Zondag 23 augustus 2015.
RABO toertocht van motorclub de MIOS uit Blijham.
Dit was een open toertocht waarvoor een ieder zich kon inschrijven. De opkomst was redelijk te noemen, met een geschatte opkomst van 45 motoren,
Het weer was goed, hoewel het later op de dag wel harder ging waaien. Het bleef droog en
dat was het belangrijkste.
We vertrokken met een groepje van 7 motoren vanaf het Oude Wapen van Blijham. Met
Albert de Boer als voorrijder. Bij ons in de groep zaten 2 introducés die deze dag eens
een toer wilden meerijden. Vanuit Blijham gingen we richting de Duitse grens waar we bij
Bourtange de grens over gingen. Met Albert en Debbie als voorrijder kunnen we rustig
van de omgeving genieten, want we zijn immers aan het toeren. De toer zal gaan door
het Emsland en het prachtige Ost Friesland. Met een rustig gangetje gingen we richting
Surwold en dan door naar Varrelbusch. We kwamen een groot gedeelte door een prachtig
natuurgebied. Het was volop genieten, want dan ook iedereen deed, niemand had haast.
Bij Staatsforsten was onze koffiestop gepland. Dit ging niet helemaal goed, want de eigenaar had niet op een grote groep gerekend. We konden alleen koffie krijgen, en daar hoort
op een zondagmorgen toch wel een stuk appel törte bij. Maar helaas, niet leverbaar, ook
al zei de eigenaar dat hij wilde zien wat hij kon doen. Echter hij kwam er niet op terug. Na
een bak koffie, werden de motoren weer aangeslingerd en vervolgden we de route. Binnendoor richting Garrel naar Westerholt. Genieten van het mooie weer en de omgeving en
van het motorrijden. Wat wil je nog meer op een zondagmorgen. Van Westerholt richting
Edewecht. Onderweg even gestopt voor een rook/plas pauze, al gelang wat het belangrijkste was. Dan richting Godenholt, zo kom je nog eens door dorpjes met dit soort namen.
Richting Barssel, hier was een pauze ingelast om iets te eten. Ook dit ging niet goed. De
serveerster kwam bij ons met de mededeling dat we alleen een broodje konden krijgen. De
groep voor ons kon nog alleen een Strammermaks krijgen. Alles zat vol, liet ze weten, en
ze hadden maar 1 kookplaat.
We hebben overlegt in ons groepje en zijn doorgereden naar de Bikers hotel Zur Schanze
in Holtgast. Hier was het weer gezellig druk, zoals iedere zondagmiddag, als het weer
goed is. Hier staan met mooi weer toch iedere zondag 100 tot 150 motoren. Hier konden
we bestellen wat we wilden, en hier werd dan ook gretig gebruik van gemaakt. Tijdens het
wachten op het eten, het drinken was inmiddels geserveerd, vlogen de sterke verhalen
weer over de tafel. Het 1ne verhaal nog sterker dan de andere. Het eten smaakte ons goed
en na genoeg gegeten en gedronken te hebben, besloten we om verder te gaan. De tijd
loopt immers door, en het was inmiddels 16.15 uur. Na nog wat motoren bekeken te hebben en met nog enkele bekenden gepraat, gingen we van hieruit weer de route vervolgen.
Albert had dit inmiddels op zijn navi uitgevogeld. Binnendoor hadden we de route zo weer
te pakken. Waar een navi al niet goed voor kan zijn. Na Holtgast richting Westrauderfehn
en dan op Papenburg aan. Van Papenburg naar Aschendorf, waar de meeste nog even
de tank volgooien met de goedkopere Duitse benzine, scheelt toch gauw 10 tot 15 cent de
liter. En dat is mooi meegenomen. Via Stapelmoor weer naar de Nederlandse grens, die bij
Wymeer/ Bellingwolde werd gekruist. Richting Oudeschans en dan op Blijham aan. Terug
bij het Oude Wapen was er niemand meer aanwezig. Het was inmiddels ongeveer 17.3 0
uur. We zijn samen naar het huis van Christien Spa gereden en hebben onze bon ingeleverd, voor een herinnering. Na nog wat na geklets te hebben zijn we ieders ons weegs
gegaan. We hebben een mooie relaxte toer gereden waar we van hebben genoten. Op
naar de volgende RABO toer.
Chris Timmer

Toertocht Vlagtwedde
09-08-2015
door Marga Duit
Voor deze zondag had Vlagtwedde een toertocht op hun programma staan. Be
Nieboer heeft nog even een mail rond gestuurd hier over. Jaap en ik hadden al
besloten mee te gaan rijden,wat we ook jaren terug al eens hadden gedaan met
onze vriend Bé. Om kwart voor tien komen René en Gebina bij ons en samen rijden we naar Vlagtwedde, waar de start bij Rendering was. Als we goed en wel zitten komen er al een paar meer van onze club aanrijden. Geert, Johan, Pieter en
Loes sluiten zich dan ook bij ons aan. Hey, wie zitten er bij de inschrijving?,onze
gebroeders Glazenborg. Nee nee, ze zijn geen overlopers ,ze doen ook met de
Old Timerraces mee. Even bij praten onder het genot van een kopje koffie, voor
we gaan rijden. Hihi, wel kostelijk dat we met een ons bekend groepje op pad
begeven,maar dan via een andere organisatie. Een prachtige route gereden van
180 km. Onderweg nog even op de foto gekomen,nee geen boete,maar door een
echte fotograaf. Het was een mooi en gezellige dag.
Marga Duit.
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XXL tocht 31 mei 2015
door René Hoesen
Vroeg uit de veren…
Waar het vroegah.. nog gewoon de monstertocht heette, is het vanaf 2015 de
XXL tocht geworden, je moet mee met de vaart der volkeren toch?
Dus waar de tocht vorig jaar nog bedoeld was als vroege vogel tocht omdat daar
om gevraagd werd op de ledenvergadering, nu was de deur bij het Oude Wapen
open om 8 uur voor een lekker bakkie troost.
De weersvoorspellingen waren aan het begin van de week nog goed voor deze
dag maar hoe dichter we bij de zondag kwamen, stapelden zich de donkere wolken zich al op om onze dag behoorlijk te bederven.
Dus menigeen durfde het niet aan en met 8 motoren + mijn lieftallige duo begonnen we om 8:30 toch met goede moed aan de tocht want het was nog steeds
droog.
Onderweg zelfs een paar keer een bleek zonnetje gezien op weg naar onze koffiestop in Hotel-Restaurant “de Gloepe” in Diffelen.
Hier genoten we in een mooi gerestaureerde boerenschuur van lekker koffie met
bijbehorend stuk appeltaart.
Even van het sanitair gebruik maken en dan weer op ons stalen ros richting camping de Beerze Bulten en verder langs Holterberg.
De gopro draait bijna de hele dag mee en onze capriolen zijn weer vastgelegd
voor het nageslacht en te bewonderen op Youtube.
Al snel komen we via een mooie route bij de Posbank aan en daar heb je serieuze haarspeldbochten en hoogteverschillen en daar willen meer van genieten.
Want ondanks de
“slechte” weersvoorspellingen is het hier lekker
druk met fietsers en
wandelaars.
En je moet iedereen zijn
plekje gunnen, maar
jeetje, wat kunnen die
wielrenners soms oervervelend zijn zeg.
Dus we kijken even hoe
druk het is bij de uitspanning boven op de
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Posbank en we vervolgen onze weg weer om een geschikte plek te vinden waar
we een lunch kunnen nuttigen.
Dat wordt bij een broodjeshuis in Hoenderloo waar het goed vertoeven is.
Niet alle garmins draaien dezelfde route dus vlak voor Radio Kootwijk neem ik
even het voortouw omdat Sipke het spoor bijster is en het mooie gebouw bij Radio Kootwijk wil ik mijn medemotorliefhebbers niet ontzeggen.
Even snel langs het bordje “verboden voor alle verkeer” en stiekem een groepsfoto maken met het mooie gebouw op de achtergrond. Zo daar staan we mooi op,
al begint het nu wel harder te regenen.
De route gaat vanaf hier richting IJsseldijk waar ik tegen Pieter zeg dat hij zich
even mag gaan uitleven dus die zien we vlak voor Hattem eerst weer terug. Hij
staat onder een viaduct op ons te wachten.
De rest van onze groep heeft inmiddels besloten om eerst nog even een tankstop
te maken aan de A28 en daarna zo snel mogelijk op huis aan.
Hier ook nog even met het Oude Wapen contact gehad om te zeggen dat we niet
meer langs komen.
De regen wordt heviger en alle mooie dingen van de route hebben we gehad dus
tegen 17:30 draai ik de VFR weer de oprit op na weer een mooie dag op de motor
met mijn lief.
De foto’s staan weer op de website en het filmpje wordt vast wel gedeeld op de
facebookpagina van mios.
met VFRiendelijke groeten, Gebina en René
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voor dier, tuin en hengelsport

Smikkeltocht
1 november 2015
Op 1 november as willen we ipv onze snerttocht deze keer een smikkeltocht organiseren.
Dit houd in dat wij om 17.00 uur een koud/
warm buffet gaan krijgen bij Oscar in De binding te Oude Pekela.
Dit buffet gaat € 15.00 p/p kosten {de vereniging legt ook € 5.00 bij }Dus de leden
betalen dan en bijdrage van € 10.00 p/p. Dit beloofd een feestmaal te worden voor
elk wat wils. Het ligt wel in de bedoeling om vooraf een leuke toertocht te gaan
rijden, niet te lang zodat we op tijd binnen zijn om eventueel thuis nog even om te
kleden, mocht het weer niet mee zitten gaat de tocht niet door maar het buffet natuurlijk wel. Om Oscar de gelegenheid te geven alles goed te kunnen voorbereiden
willen we wel graag dat een ieder die mee wil eten zich op gaat geven bij Jaap Duit
{0642489683 of jaapzumo@gmail.com }. Opgave verplicht wel tot betaling maar
dat spreekt voor zich. Wij van de toercommissie hopen op veel opgave zodat het
een leuke/lekkere afsluiting van ons motorseizoen gaat worden. Het bedrag van €
10.00 p/p mag overgemaakt worden op rekening nummer NL13RABO 0360759408
Opgave en betaling graag voor 25 oktober 2015

Rabobanktoertocht
door Marga Duit
Zondag 23-08-2015.
Vandaag hebben we de Rabobanktoertocht. Het is prachtig weer, al waait het
wel behoorlijk,maar dat mag en gaat de pret niet drukken. Tijdens het ontbijt
zitten Jaap en ik te dubben hoeveel er mee zullen gaan rijden. Als we om twintig
voor negen bij De Oude Wapen van Blijham komen staan er al wat motoren.
Eerst even een lekker bakkie leut van Fally .Jaap gaat alles gereed maken
voor de inschrijving, want dat is zijn taak vanmorgen samen met Henk Schepers. Inmiddels ben ik buiten op het terras gaan zitten en al gauw beginnen de
motoren binnen te stromen. Nou nou, ik tel er al dertig, dat gaat harstikke goed.
En ja, tussen de bedrijven door ook foto’s maken natuurlijk. De eerste groepen
maken zich gereed om aan de toertocht te beginnen, even veel plezier en veilige
kilometers wensen en daar gaan ze. Als ze allemaal vertrokken zijn in totaal
55 motoren, heerlijk dat er zoveel mensen zijn gekomen. Dan is het zo ver dat
ook wij kunnen gaan rijden. Henk gaat met ons mee, dus ik ga met twee heren
op stap, oh nee rijden dus. Via Bourtange gaan we de grens over Duitsland in.
Mooie weggetjes en wegen, heerlijk!!! Als we bij het lunchadres aankomen zitten Maarten en Corrie daar heerlijk aan de jagersnitzel met friet. De rest van de
groepen waren er al lang weer van door. Wij gaan eerst voor een bakkie, nou ja,
bak leut, maar bestellen ook het zelfde aan eten. Nou dat valt er heerlijk in, want
we begonnen onderweg ook al aardig trek te krijgen. Maarten en Corrie besluiten verder met ons mee te rijden. Maar dan komen we over een weg, nou nou
nou, ik weet zeker dat ik toen jagersnitzelfrietstampot in mijn maag had. Maar we
hebben het overleefd, alleen de bidon van Maarten en Corrie niet, want die was
van de motor gestuiterd.
Wat wij dus hoorden, omdat ik Henk ineens miste,
die achteraan reed. Hij
was gestopt om de biton
weer op te pakken en had
dus niet gezien welke kant
wij op gingen. Aangezien
wij wisten dat Henk zijn
navigatie raar deed en
hem had uit gezet, zijn we
terug gegaan en ja hoor,
we hebben hem weer op
gespoord.
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Jaap moest nog even tanken en daar
hebben we nog een ijsje gegeten. Maar
nu op naar Christien zoals Jaap zei,dus
dat deden we dan ook maar, we hadden
nog een uurtje te gaan. Op een rotonde
ging het nog bijna even mis met Jaap
en mij, want het voorwiel ging slippen,
waarschijnlijk een beetje grind, gelukkig
had Jaap niet te veel gang en zijn voet
op tijd aan de grond. Veilig en wel kwamen we tegen half vijf in Blijham aan.
Ik kijk terug op een mooie,fijne en gezellige dag met een prachtige tocht.
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CarXpert
Jan Bruining

Leidijksweg 4
9695 CR Bellingwolde
Tel.: 0597 532424
www.janbruining.nl

en auto’s

De Stamtoavel

door Ben Brader

Als de kat van huis is,
is er nog altijd de poes van de buurvrouw.
Lach nooit om de keuzes van je vrouw,
jij bent er namelijk één van……
Ik heb een “wolk” van een vrouw,
als ze weg is, schijnt de zon.
Als je als motorrijder moet blazen,
zet dan je bril af, dat scheelt 2 glazen.
Komen 3 Hell Angels een restaurant binnen,
er zit een man aan tafel te eten.
De eerste Hell Angel drukt zijn peuk uit in het eten,
maar de man zegt niks.
De tweede Hell Angel gooit het glas drinken over het eten,
maar de man zegt nog niks.
Derde Hell Angel keert het bord met eten om op tafel,
maar de man zegt nog niks.
De man staat op en loopt naar de bar en rekent af met de ober.
Even later loopt een van de Hell Angels naar de ober en zegt:
“Wat een mietje van een kerel, hij deed helemaal niks,
waarop de ober zegt die net naar buiten kijkt,
“het is ook nog een waardeloze vrachtwagenchauffeur, want
hij rijdt net over 3 Harleys.
Hoe noemt een Chinees zijn schoonmoeder??
TAI KRENG!!
2 oude mannen in het bejaardentehuis vertellen elkaar hoe
jong ze zich nog voelen.
Zegt de ene: ”ik voel me zo jong dat ik wel 3 rondjes door het
park kan lopen”.
Zegt de ander: “ik voel me zo jong, dat ik een luier om moet”.
Tijdens een motorrit op een zomerse dag vliegt een motorrijder uit de bocht het
kanaal in. 2 visserlui zien het gebeuren en een van hen duikt het kanaal in
en sleept een man naar de kant. Direct past een van hen kunstmatige ademhaling toe, maar stopt daar onmiddellijk mee en zegt: ”wat stinkt die kerel uit zijn
mond”. Waarop de ander zegt: “dit is de motorrijder niet, want deze heeft
nog zijn schaatsen onder”.
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Besparing.
Een flinke besparing tot 50% is mogelijk (afhankelijk
van uw woning, gekozen kachel en gebruik, ect.)
terugverdi
U heeft de pelletkachel binnen een paarjaar terugverdiend. Na gemiddeld 3 jaar zult u jaarlijks een behoorlijke
som geld besparen. Een pelletkachel verbruikt ook nog
eens veel minderelektriciteit dan een cv ketel.
Gezelligheid met een brandend vuur.
We horen vaak van klanten dat ze een gezellig brandend vuur missen in de kamer. De pelletkachel biedt deze gezelligheid met een rustig brandend vlambeeld.
C02 neutraal.
Met een pelletkachel stook je CO2-neutraal, daarnaast is er veel minder CO2 uitstoot (ongeveer
10X minder) als met een centrale verwarming.
Tijdbesparing en geen zwaar werk.
Voor de pelletkachel koopt u pellets in zakken en hoeft u geen zware klussen met het brandhout
ui te voeren, zoals het hout vervoeren, zagen, kloven, opslaan en bijvullen.
Volledig automatisch.
Het regelen van de temperatuur en de pellet toevoer gebeurt volledig automatisch. De pelletkachel kan door gebruik te maken van de automatisch aan/uit instelling de kamer op de gewenste
temperatuur houden. Bij een houtkachel is het meestal moeilijk om een constante temperatuur te
houden. Vaak zijn ook veel houtkachels niet afgestemd op de gevraagde warmte waardoor het te
warm wordt in de kamer.
Geen hoge schoorsteen.
Een pelletkachel kan uitstekend functioneren met een schoorsteen kanaal van ongeveer twee
meter lengte. De pelletkachel is niet afhankelijk van trek in de schoorsteen. Een ventilator blaast
de verbrandingslucht onder druk naar buiten.

Gezegdes
Gezegdes!!
Wie de minste fouten maakt,
Is niet altijd de beste.
Wat je vanzelfsprekend vindt,
Spreekt nog niet vanzelf.
Altijd weer opnieuw beginnen,
Dat is levensmoed.
Goede raad is duur,
Ga maar eens naar een advocaat!!

Geopend op afspraak

Verjaardagskalender
Roelf		
Hummel		
4-sep
Appie		Scheppers		 5-sep
Roelf		Bruins			 6-sep
Be		
Glazenborg		
7-sep
Berend
Kupers			
9-sep
Bart		Perton			 9-sep
Edwin Wiebrands			
18-sep
Be		Koerts			 19-sep
Henk		Goren			 20-sep
Rob		Mulder			 25-sep
Jan		
de Jager		
27-sep
Reint		Lohof			 1-okt
Geertje
Schudde-Kloosterboer 2-okt
Marga		
Duit-Luining		
3-okt
Freka		
de Jager-Bisschop
3-okt
Arnald		Rosendahl		 6-okt
Bert		Kuiper			 11-okt
Harry		
Schuurman		
12-okt
Henk 		
van Achteren		
31-okt
Thea		Loois-Kruize		 4-nov
Egbert		Kruize			 14-nov
Tinus		Scholtens		 18-nov
Hilvert		Smits			 20-nov
Jan		Suk			 20-nov
Engel		Perton			 23-nov
John		
Kielman		
23-nov
Harm		Kruize			 24-nov
Theo		Prenger		 24-nov
Joey		
Teuben		
25-nov
Jacob		
Schudde		
26-nov
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Wist u dat?
- de zomervakantie al bijna achter de rug is
- het hotelweekend van de club prima is verlopen
- het een beregezellige weekend is geweest
- de omgeving in noord- Duitsland geweldig is
- de toercommissie een mooie puzzeltocht heeft gemaakt
- deze tocht op 20 September a.s is
- het motorseizoen dan al bijna over is
- er daarna nog maar 2 toertochten zijn
- de Run op 12 Sept in Winschoten plaats vindt
- er vele leden van de club meedoen als motor begeleider
- wij met z’n allen hopen op mooie weer
- dit een grote happening is in het noorden
- de motorbeurs volgend jaar op 15-16-17 Januari 2016 is
- wij jullie graag zien op de volgende toertocht

Nog een mopje
“Mijn Melkmachine”
Oudste zoon van een veeboer komt bij pa en vraagt:
“Pa ik wil graag een motorfiets hebben”
Boer kijkt zuinig en zegt: Nee mijn jongen,” zo lang ik melkmachine
nog niet heb betaald of afbetaald, zit dat er niet aan”.
Een paar dagen later komt de middelste zoon en vraagt pa om een
racefiets, “mijn jongen zegt de boer: het kan niet, moet eerst melkmachine afbetalen”
Een week later komt de jongste zoon en vraagt aan pa om een autoped
nee zegt de boer: “eerst moet melkmachine afbetaald zijn”
“jongste zoon loopt boos over het erf, wanneer een schreeuwende kip
met klappende vleugels en een dikke haan erboven op, hen voorbij fladdert.
Jongste zoon runt erachter aan, schopt de haan eraf en roept:
“lelijke rothaan, zolang de melkmachine niet is betaald, zal ook jij lopen!!

Contributie
Er zijn nog diverse leden die hun contributie over 2015 niet hebben betaald.
Behoor jij hier ook toe dan verwacht het bestuur binnen 7 dagen na het
verschijnen van deze Pitstop alsnog de betaling op de bankrekening van
de club.

Kapsalon angela

knippen voor maar €10,-

Lid worden?
Geachte motorrijder/ster,
Wil je lid worden van een motorclub, sluit je dan aan bij MC Mios ‘93 te Blijham.

Zodat je andere motorrijders leert kennen.

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

Daarnaast zijn er in de zomermaanden nog diverse activiteiten.

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

Christien Spa		

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
: Ja / Nee *
Geboortedatum		:
Geslacht			
:M/V*
Rijbewijs A		
: Ja / Nee *
Datum			:

(* doorhalen wat niet van toepassing is)

.
.
.
.
.
.
.
.
. Handtekening

:

.

