Voorwoord
Wat een voorjaar hebben we gehad, steeds maar slecht weer regen wind en zelfs
nog sneeuw. Het was niet echt een goede start van dit seizoen, ook onze eerste
toch viel tegen met deelnemers. Als ik dit schrijf is het alweer ver in mei en is de
R weer uit de maand, wat eigenlijk zou moeten betekenen beter weer en gunstige
omstandigheden voor het motorrijden. Ook zijn er alweer verschillende gebeurtenissen geweest. Zo ook met onze secretaris Christien, heeft een paar dagen in
het ziekenhuis gelegen met hartproblemen, gelukkig is het allemaal goed afgelopen en ze moet nu rustig aan gaan doen. Begin juli gaan er weer een aantal
leden met elkaar op reis met het Hotelweekend en voor de thuisblijvers heeft de
tourcommissie een route uitgezet van 135km start is op
3 juli aan het Kruirad 41 te Blijham vanaf 10:30 uur.
De XXL tocht hebben ook alweer gehad en verder in onze Pitstop kun we de
eventuele verhalen lezen van onze leden over deze tocht.
Sommigen hebben hun vakantie al weer gepland wel of niet op de motor, wij
hebben eind mei een bezoek gebracht aan het Thüringerwald en proberen in het
volgende nummer er iets over te schrijven.
Allemaal een fijne vakantie gewenst wel of niet met de motor en veel leesplezier
met deze Pitstop.
Albert M de Boer voorzitter
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Adressen enzo...
Voorzitter
Albert de Boer

					

(e-mail: voorzitter@mcmios93.nl)

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

Secretaris			
Christien Spa

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

Ledenadministratie

Christien Spa

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

Penningmeester 			
Henk Schepers

(e-mail: penningmeester@mcmios93.nl)
Langswater 383, 1069 EC Amsterdam, 06-51824125
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 3, 2016 moet
binnen zijn voor 12 augustus 2016.
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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 2016
Datum:

Soort:			

Lengte: Startpl.:

Inschrijving:

24 april:

Open voorjaarstocht
o.a. door Duitsland

±220 km. Anytyme

9.00 - 11.00uur		

29 mei:

Ledentocht XXL

±350 km. Pekelahof

7.30 uur

n.n.b.

7.30 uur

30 juni t/m 3 juli: Clubweekend
Maas Lutzerath

Pekelahof

3 juli
Thuisblijverstocht
±150 km. Henk Loois 10.30 uur.
			
Kruirad 41, Blijham
28 augustus:

Rabobanktoertocht
o.a.door Duitsland

±220 km. Anytyme

18 september:

Leden Puzzeltoertocht ±180 km. Anytyme

9.00 - 11.00uur
9.00 uur

9 oktober:
Leden Toertocht
±150 km. Eetcafe
9.30 uur.
			
De Leeuw 				
6 november:

Leden Toertocht

±150 km. De Binding

Alle tochten zijn onder voorbehoud en starten bij
Anytyme te Blijham, tenzij anders vermeld.

10.30 uur.
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all in buffet €19,95
inclusief:
frisdrank, bier,
huiswijn en ijs!

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!!!!
Vanaf 2016 zullen we met onze ledentochten en de opentochten niet meer vertrekken vanaf Het Oude Wapen Blijham. Omdat we toch graag Blijham als uitgangspunt
willen houden zijn wij als bestuur in gesprek geweest met Anytime Blijham die op
de plek zit van ons vroegere vertrek punt Hendybar. Dit was een zeer vruchtbaar
gesprek en we zijn hier welkom om te starten met onze tochten.
Bij onze eerste tocht, de openvoorjaarstocht op 24 april is ons vertrekpunt nu
Anytime Blijham. Ook de Rabobanktoertocht op 28 augustus en de onze jaarlijkse
puzzeltocht, in 2016 op 18 september zullen we starten vanaf Anytime te Blijham.
Eetcafe de Leeuw blijft een vertrekpunt en we zullen ook wel eens vertrekken vanuit
De Binding Oude Pekela.
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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Toertocht MIOS 24 april

door Marga Duit

Zondag 24 april.
Eindelijk was het dan zover, de eerste motortoertocht van dit jaar. Jaap en ik
hadden besloten niet te gaan rijden ivm de weersvoorspeling. En toen ik om half
acht beneden kwam, was die voorspeling dus ook echt aanwezig. Natte sneeuw
gevolgd door hagelbuien. Maar we gingen wel naar Any Tyme (voorheen Hendy
Bar) in Blijham waar de inschrijving was en waar Jaap toch bij aanwezig wilde
zijn. Daar aan gekomen om half negen ging de deur net van het slot en werden
we welkom geheten. Wat is het mooi geworden, van binnen licht, gezellig en de
toiletten zijn ook vernieuwd, echt prachtig. Nadat wij ons hadden voor gesteld,
kregen we heerlijk bak koffie.
Bij deze wil ik jullie even aan ons nieuwe gastheer en gastvrouw van Any Time
voorstellen, Henk Venema en Linda Sasburg.
Marga Duit.

Zorg schoenspecialist voor
aanpassing confectie schoeisel

Thuisblijvers tocht
Thuisblijvers tocht 3 juli
lengte ±150km.
Van donderdag juni t/m zondag 3 juli is er weer het hotelweekend van onze motorclub.
Deze gaat naar Hotel Maas in Lutzerath waar we 2 jaar geleden ook al waren
omdat dat hotel zo goed beviel.
Aangezien niet iedereen mee wil of kan, heeft de toercommissie ook voor de
thuisblijvers een leuke korte tocht uitgezet van ongeveer 135 km.
LET OP, deze tocht begint om 10:30 van het huis van onze voorzitter
Henk Loois, Kruirad 41 te Blijham.
Deze tocht is ook op papier en voor de garmin verkrijgbaar.
mvgr VFRené

Uit de oude doos
Beste motorvrienden, we willen graag nog eens de leuke momenten delen die we
met jullie gehad hebben afgelopen jaren.
Daarom is de rubriek “Foto’s uit de oude doos” in het leven geroepen.
In elke pitstop zal ik proberen om een paar foto’s af te drukken uit mijn eigen
archief.
Deze keer heb ik een paar foto’s gevonden van de MotoPort Stadskanaal tocht.
met een vriendelijke groet, René Hoesen
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Open toertocht 24 april

door Henk Schepers

Open toertocht zondag 24 april 2016
Ik was deze zondagmorgen vroeg uit de veren en zag uit het slaapkamerraam
natte sneeuw naar beneden komen en dacht dit wordt niks met de 1e toertocht
van de motorclub in 2016, vervolgens ben ik op de motor gestapt handvat- en
buddysit verwarming aan en vanuit Assen richting Blijham gereden.
In Blijham bij het nieuwe vertrekpunt Anytyme aangekomen

Werd dit gevoel nog eens bevestigd, ik was op dat moment de 1e deelnemer met
motor.
Redelijk snel hierna kwamen er gelukkig toch nog wat meer deelnemers en dit
groeide uit tot 11 deelnemers in totaal.
Na de koffie zijn we in meerdere groepen gaan rijden, het had inmiddels al weer
een keer gehageld en geregend.

Wij zijn vertrokken met een groep van 4 personen, achter Oude Schans is er nog
een clublid bij ons aangesloten, die vond het groepje waar hij in mee reed te snel
gaan, gezien de weersomstandigheden.
Wij hebben het droog gehouden tot voorbij de tunnel bij Leer, waarna we rechts
af moesten en weer rechts langs de dijk, hier hebben we even korte hevige bui
met veel windvlagen gehad, daarna was het weer goed en we kwamen zelfs over
wegen die geheel droog waren.
Zo kwamen bij het koffie adres aan, Bikertreff Hollsand,

waar wij ons even lekker hebben opgewarmd aan een warme kop koffie en appelkuche, op dat moment viel de natte sneeuw met bakken uit de lucht.
Na de sneeuwbui zijn wij de toertocht gaan vervolgen richting het lunchadres over
mooie bochtige en rechte wegen, met nog een beste natte sneeuwbui onderweg,
die ook goed op vizier van de motorhelm plakte, dit was wel de laatste bui in
Duitsland het klaarde op met zelfs een lekker zonnetje.
Zo kwamen we aan in Bad Zwischenahn waar het te merken was, dat het zonnetje scheen aan de grote hoeveelheid mensen die op de been was.
Wij hebben in restaurant La Cucina heerlijk genoten van een warm buffet voor
weinig geld, een aanrader voor diegene die veel in Bad Zwischenahn komt.

De binnenzijde ingericht als een mooi design restaurant, wat de buitenzijde niet
uitstraalde vanwege het vakwerk.
Na een heerlijke maaltijd zijn we met volle buik aan de laatste etappe begonnen,
waar wij nog een korte stop hebben ingelast om de benen even te strekken, dit
was wel nodig in de eerste toertocht na de winterstop van motor en berijder.
Bij Boertange zijn we Nederland weer binnen gereden en vlak voor Blijham begon
het nog even weer te regenen, wat geen naam mocht hebben.
Christien Spa zat ons op te wachten bij Anytyme met een presentje, waarna een
ieder weer naar huis is gereden.
Toercommissie bedankt voor het weer uitkiezen van een mooie toertocht.
Henk Schepers

XXL tocht 29 mei

door René Hoesen

XXL tocht 29 mei 2016
Op zondag 29 mei hield mios weer haar jaarlijkse lange dagtocht, voorheen de
Monstertocht en sinds een aantal jaren, de XXL tocht genaamd. Het weer was
de hele voorafgaande week goed maar al aan het begin leek het duidelijk dat
ook de 2e tocht van dit jaar in het water zou vallen want de weergoden leken ons
niet gunstig gestemd voor het hele weekend. Dus…..toen het zaterdag eigenlijk
best lekker weer was, hoopten we zondagmorgen op een mooie opkomst want
er waren vast meer die ook wel toe waren aan een lekker stuk rijden met gelijkgestemden. Nou van die gelijkgestemden waren er maar weinig want in totaal 9
personen hadden het ijzeren ros bij de hoorns gevat om de toertocht bij Pekelahof aan te vangen.
Dus dit was volgens mij gelijk een nieuw dieptepunt in de opkomststatistieken
van mios. DRAMA!

Maar toch was het een mooie rit en tegen 10 uur zaten we aan de koffie met onbeperkt gebak eten met die heerlijke Duitse slagroom zonder suiker. Na de koffie
zijn ik en mijn lieftallige duo even vooruit gereden om foto’s te kunnen maken van
de diverse motorrijders maar dit viel een beetje in het water omdat een koets met
paarden de snelheid er danig uit haalde om spectaculaire actiefoto’s te maken.
Moar de peerdjes waren ook mooi. Ondertussen waren we toch aangekomen in
de bulten en de vergezichten waren toch op zijn minst alleraardigst te noemen.

Als ik in deze heuvels rijd heb ik altijd al een vakantiegevoel. Ook nu rijden we
weer over het stuk weg waar altijd de borgloher bergrennen worden gehouden,
en dit is een echt lekker stuk sturen; misschien voor sommigen een klotsende bilnaad want het is behoorlijk ingespannen rijden omdat de wegen ook hier en daar
een beetje nat zijn. Maar dit gaat allemaal goed en ondertussen is het lekkere gebak al weer verteerd en kunnen we bij Opa Joe aanschuiven voor de lunch; Jaap
loopt de hele dag al over Papa Joe te zingen want die is in een beste stemming
want hij heeft genoten van Evert Baptist.

Na de lunch gaan Jaap en Marga niet meer verder met de route want zij hebben
nog een verjaardag ’s middags, dus mag ik het wolvenpak aanvoeren voor de rest
van de tocht. Jammer genoeg begint het nu iets meer te regenen en Ruud mist
nog een bochtje en moet overeind worden geholpen; gelukkig alleen maar een
gekrenkt ego en lichte schade aan de motor. We moeten nog zo’n 130 km naar
huis en de binnendoor weggetjes zijn wel een beetje tricky dus we besluiten voor
Meppen toch maar de snelste route naar huis te kiezen; achteraf maakte dit qua
kilometers niet zo veel uit, maar de wegen waren wel beter. Tegen 16 uur eindigen we weer bij de Pekelahof en als ik de motor uitzet thuis, heb ik precies 400,0
km gereden. Dus dat is met recht een XXL tocht te noemen. Foto’s en filmpje
staan weer op de website.
Ik hoop dat deze opkomstaantallen niet de tendens zijn voor dit jaar want dat zou
toch echt jammer zijn.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, verblijven we en met
vriendelijke groetsels enzo, René en Gebina Hoesen
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Voor een bruiloft of een ander feest, voldoet “Het Oude Wapen” nog het meest!

Tips!

door Albert de Boer

Beste motorvrienden
Vervolg van de eenvoudige tips mbt het motorrijden en over kleine dingen die
soms vergeten worden.
Sommige zijn wellicht bekend bij je en bij andere kun je ongetwijfeld je voordeel
mee doen.
Heb je zelf een goede tip hebt voor andere motorrijders, laat het de redactie even
weten.
Tip 16:
Plak je stickers (bijvoorbeeld velgstriping of tankpad) op je motor, hou er dan
rekening mee dat de stickerlijm lange tijd nodig heeft voordat deze zijn sterkste
kleefkracht heeft. Dit kan tot 6 weken duren voordat alle miniscule lucht onder de
sticker vandaan is. Deze lucht is voor het oog niet zichtbaar. Ben tot die tijd ook
voorzichtig met schoonmaken (geen directe harde waterstraal). In dat opzicht is
het eigenlijk een beetje te vergelijken met net gespoten lakdelen.
Tip 17:
Repareer nooit een band met een reparatie-set in de zijwangen van je motorband
(zal ook zelden voorkomen). Alleen reparaties in het loopvlak zijn veilig uit te
voeren.
Tip 18:
Knoei je met remvloeistof op lakdelen e.d., verwijder dit meteen aangezien dit
anders vlekken in de lak kan geven die je niet zo maar weg krijgt. Kan in eerste
instantie geen probleem lijken als je knoeit en laat het zitten, echter na een tijdje
kan verkleuring van de lak optreden. Het verwijderen van de remvloeistof kan het
makkelijkst met gewoon water.
Met vriendelijke groet
Albert M. de Boer
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voor dier, tuin en hengelsport

Garmin info avond 18 maart
door René Hoesen

Het lijkt een goede traditie te worden als winteractiviteit, dit was nog maar de 2e
keer maar volgens mij was iedereen weer tevreden over de informatieve avond
over het gebruik van het programma Basecamp dat je nodig hebt bij je Garmin
navigatie apparaat.
In totaal waren er 8 cursisten in de Binding aanwezig om weer samen met Roelf
en mijzelf als cursusjuffen het gebruik van Basecamp een beetje beter onder de
knie te krijgen.
De motorroutes die we maken bij Mios worden als sinds jaren gemaakt voor de
diverse garmin apparaten die er zijn en dan ook aan onze leden rondgestuurd per
mail.
En daar ligt voor velen de onduidelijkheid want hoe zorg je er nu voor om het allemaal goed op je eigen apparaat te krijgen zodat je dezelfde route kunt rijden als
de rest van de groep.
Velen zetten de route uit de mail regelrecht zonder enige bewerking naar hun apparaat en hopen dat het dan maar allemaal goed komt. NOT!
Oké, ook vaak wel maar aan de hand van een testroute die van te voren was rond
gemaild aan de cursisten lieten we duidelijk zien dat het volgen van een paar
simpele regels toch wel een hoop gedoe kan voorkomen onderweg.
En dit begint met de juiste instellingen in Basecamp. Deze instellingen worden
ook bij iedere route per mail verstuurd, dus kijk voor de zekerheid nog even of
alles goed staat.
Dan kun je dus route openen vanuit de mail, waarna Basecamp eigenlijk direct
goed op moet starten, dan route selecteren, ROOD maken, duplicaat maken en
deze GROEN maken, het duplicaat laten her berekenen en kijken waar het duplicaat afwijkt van het origineel, deze afwijkingen ongedaan maken door delen van
duplicaatroute met het “elastiekje” te vertrekken. Dan originele route weggooien
en gewijzigde duplicaat naar garmin apparaat versturen.
Verder zijn we net als vorig jaar ook nog ingegaan op de mappen structuur in
Basecamp om te zorgen dat het allemaal een beetje overzichtelijk blijft, want
ongemerkt verzamel je toch een heleboel routes.
Voor mij betekend dat ik voor elk jaar een eigen map heb waarin ik de diverse
routes opsla.
Daarnaast hebben we ook nog gewezen op de website www.gpstracks.nl waar
je veel diverse routes kunt vinden in diverse landen en ook voor diverse andere
buitenbezigheden zoals wandelen, fietsen, wandelen en zelfs kanoën.
Al met al was het weer een leuke leerzame avond met mijn motorvrienden en
laten we er maar een leuke wintertraditie van maken.
Groetsels René
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Oude anekdotes

door Marga Duit

Hallo allemaal,
Tijdens een vergadering van de redactie kregen we het over de kampeerweekenden van de motorclub. Dat het altijd leuk en gezellig was, net als
nu de hotelweekenden. Toen kwam René met het idee om oude anekdotes met foto’s in de Pitstop te plaatsen.
Op vrijdagavond vertrokken we om 18:00 uur bij de Hendy Bar in Blijham.
En zondagmiddag waren we tussen 17:00 en 18:00 uur weer thuis. Een
busje van garage Wieling ging mee om de spullen te vervoeren.
We beginnen met dit kampeerweekend, en het vond plaats bij camping
De Wigwam te Oudemirdum Gaasterland in Friesland. Een onzettend
leuke, vriendelijke en mooie camping, met vriendelijke beheerders en gasten. We werden warm onthaald, en zelfs kwamen sommige mensen onze
motoren bewonderen. Dat deze camping alles mee had blijkt uit het feit,
dat wij daar vier jaar achter één hebben vertoeft.
Marga Duit.

De tenten opgezet en ingericht.

Met elkaar aan de ontbijttafel
in de kantine.

CarXpert
Jan Bruining

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

en auto’s

Onderweg tijdens de toertocht op
zaterdag.

Bij terugkomst van de toertocht,
time out.

Zaterdagavond, bbq avond.

Heerlijk,genieten.

Zondagmorgen,alles weer opruimen. Nog een lunchstop,op weg naar huis.

Wist u dat?
-Christien een tijdje rustig aan gaat doen….
-Zij een hartaanval heeft gehad tijdens een dagje met de dames richting
de Veluwe….
-Wij maar moeilijk kunnen geloven dat zij überhaupt weet wat rustig aan
doen is….
-Wij haar natuurlijk allemaal van harte beterschap wensen…
-De eerste tocht van het jaar wel met heel slecht weer is gereden….
-Ondanks hagel en natte sneeuw er toch een paar bikkels de tocht
hebben gereden…
-De XXL-tocht net weer geweest is…
-Deze richting Hilter bij Osnabrück ging….
-Over deze plaatsnaam veel grapjes gemaakt werden….
-We naarstig op zoek zijn naar manieren om onze club onder de aandacht
te brengen....
-We dit doen omdat we graag meer leden willen om onze hobby mee te
delen....
-We al gedacht hebben aan een wet t-shirt verkiezing voor mannen.....
-Daar vast veel vrouwen gierend van het lachen op de grond liggen.....
-Het hotelweekend al weer zeer dichtbij komt…..
-En dat er voor de thuisblijvers ook een mooie tocht is uitgezet….
-Wij allemaal hopen dat de thuisblijvers volgend jaar ook meegaan met
het hotelweekend….
-De Run ook al weer langzaam in beeld komt en we daar misschien nog
een beetje extra hulp bij nodig zijn.
- Marga Duit haar belevenissen uit lang vervlogen jaren met de club
tijdens de diverse toertochten aan het papier toevertrouwt….
-Wij graag willen weten wat er allemaal bij Marga uit de oude doos
tevoorschijn komt….
-het voor iedereen vrij staat om ook eens je herinneringen uit vervlogen
jaren met de motorclub aan ons toe te vertrouwen…
-Oude foto’s van de beginjaren van MIOS gaarne bij de redactie
ingeleverd kunnen worden om nog eens na te genieten omdat
vroegah alles beter was….
-Christien dit voor het volgende boekje weer gaat doen omdat ik zo
mutsig wordt als ik dit schrijf….
Zij, die gaan motorrijden groeten U, René Hoesen

GOUDWICHT 34 KARAAT

Atelier voor ambachtelijk vervaardigen van sieraden,
tevens reparaties en opdrachten Tel.: 0597-531753
Totdat het nieuwe pand klaar is zijn wij elke donderdag middag geopend van:
14.00-17.00 uur op Dorpsstraat 22 in Vriescheloo.
Medio 2016 vestiging in Oude-Schans
www.goudwicht.nl
2e kwartier 1 te Oude-Schans

Verjaardagskalender
Luppo		
Henk		
Diny		
Gerard		
Frank		
Rene		
Sytze		
Trijnie		
Willem		

Teuben
Loois
Pronk
Pathuis
Tietema
Hoesen
Doornbos
Wieringa
Hensema

5-jun
10-jun
11-jun
16-jun
18-jun
25-jun
26-jun
28-jun
30-jun

Chris		
Fally		
Jurren		
Trijnko		
Jasper		
Dethmer		
Erik		
Dries		
Harold		

Hesseling
Spit-Koning
Boltjes
Begeman
van Heteren
Nuus
Modderman
Pronk
Speelman

1-jul
9-jul
11-jul
16-jul
19-jul
25-jul
26-jul
27-jul
31-jul

Pieter		
Ben		
Trijnie		
Theo		
Jaap		
Koos		
Trudie		
Be		
Willie		
Jan Pieter
Meico 		

Dijkstra
Brader
Rosendahl
Visser
Duit
Spa
ansingh
Nieboer
Swarts
Everts
van Velzen

2-aug
4-aug
9-aug
14-aug
16-aug
18-aug
19-aug
19-aug
22-aug
30-aug
31-aug
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De Stamtoavel

door Ben Brader

Jelle komt bij de dokter en zegt:”dokter ik wil me laten castreren”,
“pardon” zegt de dokter, “dat meen je niet je bent kerngezond en
waarom zou iemand van 60 jaar zoiets laten doen als het niet nodig is”.
“Dokter je doet me er een enorm groot plezier mee”, zegt Jelle, “want
mijn beste vriend Sjoerd heeft het ook laten doen”.
De dokter voert de operatie uit en na een paar dagen komt Jelle zijn
vriend Sjoerd tegen. “En” vraagt Sjoerd aan Jelle, heb je je al laten
tatoeëren, wel….gvd zegt Jelle jij ook altijd met je moeilijke woorden”.
Wie dagelijks vlijtig is als een Bij, de kracht heeft van een Stier en werkt
als een Paard en s, avonds moe is als een Hond, die moet maar es naar
een Dierenarts gaan, want het zou kunnen dat hij een EZEL is.
De juf doet een Quiz in de klas en vraagt aan de kinderen.
“In welk land wordt er GOODBYE gezegd?”
Pietje: “Amerika”.
Frans: ”Engeland”.
Karel: “Ierland”.
Jantje: “Blijham”, “Hoezo in Blijham” vraagt juf aan Jantje.
“Nou” zegt Jantje tegen juf, “gisteravond hoorde ik mijn broer Geert tegen
zijn vriendin zeggen, doe je string maar wat aan de kant, dan kan ik er
goodbye”.
Ik vraag me weleens af wat mijn ouders de hele dag deden zonder Internet.
En mijn 17 broers en zussen konden mij daar ook géén antwoord op geven.

“Onze adverteerders denken aan ons,
denkt u aan onze adverteerders?”

Een Makelaar in Effecten ligt naast zijn vrouw in bed en verlangt hevig
naar haar.
“Lieveling”, fluistert hij, “mijn Aandelen stijgen, daar zou ik maar op inspelen”.
“Nee”, zegt zij, “de Beurs is en blijft gesloten vandaag”.
Maar even later krijgt ze spijt en fluistert: “slaap je al?, ik hoop van niet
want de
Beurs is onverwacht toch nog open gegaan”. “Laat maar”, is het antwoord,
“ik heb
mijn aandelen al onderhands van de hand gedaan”.
Een man heeft de laatste tijd last van zijn maag en gaat naar de dokter.
Die vraagt na onderzoek, hoe vaak hij nog de liefde bedrijft.
Zegt de man; “maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag”,
waarop de
dokter zegt: “het lijkt me verstandig dat u op uw leeftijd het wat rustiger
aan doet
en de woensdag overslaat”. “Maar dokter”zegt de man, “dat is de enige
avond dat
ik thuis ben”.
Komt een vrouw bij de dokter en zegt: “Dokter kunt u mij steriliseren?”
“Jawel”, zegt de dokter, “maar wat vindt u man daarvan”, “die vindt het
prima”,
zegt de vrouw. “En de kinderen”, vraagt de dokter, wat vinden die er van”.
“Nou”, zegt de vrouw, “acht zijn er voor en zeven zijn er tegen en de andere
twaalf hebben géén mening”.

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

:

.

. 24/7 bereikbaar
. Landelijke dekking
. Nationaal en Internationaal
. Palletdistributie
. ADR transport
. Scherpe tarieven
. NIWO , ADR en GDP gecertificeerd

