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Beste motorvrienden,

Hebben jullie al vakantie gehad. Als ik dit schrijf heb ik mijn vakantie nog tegoed. 
Zullen we het maar niet over de zomer hebben in Nederland, want dat is dit jaar 
weer een slechte zaak. 

Wat mij weer op viel dat er, als het weer mooi weer wordt, steeds weer motorrij-
ders verongelukken. Waarom nu toch? Worden we niet gezien als motorrijder of 
licht dit aan iets anders?
Wel merk ik dat er over het algemeen agressiever wordt gereden en ook naar 
motorrijders toe als deze een keer tussen een file doorrijden. 

Volgende maand is het september en worden de dagen weer korter hoop wel dat 
we gezamenlijk nog een keer kunnen toeren.

Ik hoop dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad en hoop velen van jul-
lie weer te mogen ontmoeten tijdens onze open toertocht in augustus.

Dit keer een klein stukje voorwoord en wens jullie veel leesplezier met deze Pit-
stop.
Albert M de Boer voorzitter

Voorwoord

Inhoud
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Voorzitter       (e-mail: voorzitter@mcmios93.nl)
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Agenda 2016

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

Voorzitter:   Albert de Boer
Penningmeester:  Henk Schepers
Secretaris:   Christien Spa
Algemeen bestuur:  Bé Nieboer en Henk Loois.

24 april: Open voorjaarstocht ±220 km. Anytyme 9.00 - 11.00uur  
 o.a. door Duitsland 
29 mei: Ledentocht XXL ±350 km. Pekelahof 7.30 uur
30 juni t/m 3 juli: Clubweekend n.n.b. Pekelahof 7.30 uur
 Maas Lutzerath
3 juli Thuisblijverstocht ±150 km. Henk Loois 10.30 uur.
   Kruirad 41, Blijham
28 augustus: Rabobanktoertocht ±220 km. Anytyme  9.00 - 11.00uur 
 o.a.door Duitsland 
18 september: Leden Puzzeltoertocht ±180 km. Anytyme  9.00 uur
9 oktober: Leden Toertocht ±150 km. Eetcafe 9.30 uur.
   De Leeuw     
6 november: Leden Toertocht ±150 km. De Binding 10.30 uur. 
Alle tochten zijn onder voorbehoud en starten bij 
Anytyme te Blijham, tenzij anders vermeld.

Datum:  Soort:   Lengte:   Startpl.:       Inschrijving:  

Het bestuur



all in buffet €19,95 
inclusief:

frisdrank, bier, 
huiswijn en ijs!
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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 weers-
omstandigheden 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 ledenvergade-
ring, 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 vertrek-
ken vanaf Het Oude Wapen Blijham. Omdat we toch graag Blijham als uitgangspunt 
willen houden zijn wij als bestuur in gesprek geweest met Anytyme 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 Anytyme 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.





Hotelweekend 2016
door divers

Hotelweekend 2016 Hotel Maas Luzerath

Net als vorig jaar hebben wij van de redactie ook nu weer gevraagd of 
de deelnemers van het hotelweekend allemaal een klein stukje van hun 
ervaring over het hotelweekend aan het papier willen toevertrouwen. Dat 
betekend natuurlijk veel dezelfde ervaringen, maar ook hoe iedereen het 
persoonlijk heeft ervaren. 

Hier de bijdrage van 1 van onze verslaggevers ter plaatse 
Ruud Westerbaan:

Hallo allemaal

Ik heb dit motorweekend met volle teugen genoten.
Maar wel had ik een raar gevoel om na mijn ongeluk van 3 jaar geleden 
vooral de eerste keer weer in al die bochtjes enz. wel even de kriebels 
maar dat ging snel weer voorbij.
Verder heb ik wel weer wat ervaring op gedaan.
De routes waren ook mooi alleen moet je Garmin wel mee werken of ik 
heb wat verkeerd gedaan vooral de eerste dag ging er van alles verkeerd 
maar verder ging alles goed.
Heel veel mooie plekken gezien maar jammer dat je onder het rijden niet 
veel mooie foto’s kan maken van al het mooie wat je ziet.
Maar na +/_ 1550 km was ik wel uitgeteld.
Iedereen bedankt voor de mooie dagen

Ruud Westerbaan

En hierbij het korte en bondige verslag van verslaggever nr.2
Henk van Achteren

Super weekend gehad,prachtige routes gereden,mooi hotel,goed 
gezelschap,ik heb genoten! 

Gr Henkie





Beste motorvrienden, bij deze ons verhaal. 
 
S’morgens tegen half zeven ging de wekker, voordat de wekker uit 
ging,stond Arnald al in de slaapkamer, “kom op luitjes eruit de motoren 
staan reeds buiten”. 
Arnald had nachtdienst gehad en heeft ons uiteindelijk uitgezwaait. 
Tegen 7.30 uur moesten we als het even kon ons vervoegen bij restau-
rantPek elahof. We kwamen als laatste aan en hadden de regen alvast 
meegenomen. 
Iedereen was aanwezig en we besloten om maar te gaan. 
We reden richting Apeldoorn waar we Henk gingen oppikken. 
Daar een stop gehad, een lekker bakkie koffie gedronken om ons op te 
warmen. 
We reden verder door richting Venlo en uiteindelijk waren we over de 
grens in Duitsland. 
Zo nu en dan kregen we nog een regenbui, maar zoveel te verder we naar 
ons hotel reden zoveel te beter werd het weer.  
Bij het hotel aangekomen kregen we ons kamernummer, lekker gedou-
ched en daarna naar buiten met een lekkere glas radler voor ons. 
Tegen 18.30 hebben we lekker gegeten en hebben nog tot 2200uur bui-
tengezeten. 
Daarna naar bed, want de volgende morgen moesten we weer tegen 9.30 
op de motoren stappen richting Luxemburg (285km). Wat een prachtig 
land, leuke terrasjes gepakt, het was prachtig mooi weer, wel zo nu en 
dan een buitje, maar ook veel zon. 
Terug in het hotel weer lekker gedouched en het eten was weer fantas-
tisch. 
Buiten weer na geborrelt met veel lol. 
Zaterdags gingen we een rondje moezel doen(250km) prachtige haar-
speldbochten en bergie op en bergie af, 
we gingen één moment langs een berg naar beneden heel steil en heel 
nauw, maar o wat een prachtig uitzicht over het dal. natuurlijk ook weer 
terrasjes gepakt en weer prachtig mooi weer. 
In het hotel wachtte ons weer een zalig diner, alleen konden we sávonds 
niet meer buiten zitten door de regen. 
Dan maar in het café gedeelte zitten, was ook gezellig. 
We hadden het niet te laat gemaakt, want de volgende dag, de trip naar 
huis was ongeveer 500km. 
We hadden voor het vertrek nog een zalig ontbijt gehad. 
ook de terug reis gingen we door Nederland, na enkele stops te hebben 
gemaakt hebben we ter hoogte van Apeldoorn (de Somp) nog lekker ge-



Zorg schoenspecialist voor
aanpassing confectie schoeisel



geten en van Henk afscheid genomen, want hij ging weer richting A dam . 
De laatste stop was bij de benzinepomp te Pesse. Nog een lekker ijsje 
gehad en daarna hebben we van iedereen afscheid genomen en gingen 
zo weer richting huis. 
Daar aangekomen werden we verwelkomt door Arnald , de honden, de kat 
en ons flappie.  
 
Wij willen iedereen bedanken voor dit mooi weekend en wat ons betreft 
volgend jaar weer. 
 
Groetjes Thomas en Trijnie

Onderstaande foto is van de bekeuring die de familie Roukema kreeg 
tijdens een lichte snelheidsovertreding; het boetebedrag was €10,- zo’n 
bekeuring betaal je toch lachend. 

Onze beleving van het hotelweekend 2016

Vertrokken in de regen, dat viel tegen. 
Helaas moesten we op de heenreis vegen maar dat liep na wat shoppen 
gelukkig goed af. We kwamen, weliswaar met een aantal uren vertraging, 
toch nog met een lege aanhanger bij het hotel aan. Het hotel was weer 
uitmuntend, mooie kamer en zeer smakelijk eten in  overvloed (dat mag er 
bij gezegd worden).
Dankzij de inzet van de toercommissie weer langs mooie plekjes geko-
men, in Luxemburg en rond de Mosel. Tof gedaan jongens!
Het weer liet het af en toe wat afweten maar het genot was er niet minder 
om.  
Dus………. weer een mooi, gezellig weekend met veel plezier! 

Groeten van Geertje en Sipke Roukema.





En hierbij de bijdragen van onze speciale verslaggever ter plaatse
Geert Veenstra

Donderdag 30 juni vertrokken vanaf pekelahof met 11 motoren en totaal 
17 personen.
We zijn over nederlandse autowegen gegaan i.p.v. door duitsland over 
A31,omdat Henk Schepers zich aan kwam sluiten bij Arnhem.De meesten 
hadden het idee dat het korter leek door nederland via luxemburg duits-
land in.Onderweg kreeg Jaap en Marga pech met de motor,maar gelukkig 
hadden we Sipke en Geertje bij ons met auto en motoraanhanger.Ze zijn 
toen naar een motorbedrijf gegaan die een nieuwe spanningsregelaar 
hebben gemonteerd.Zo konden de fam. Duit weer verder rijden.
Aangekomen bij Hotel Maas in Lutzerath was alles weer goed geregeld 
evenals alles dat weekend
(kamers en eten).Vrijdag en Zaterdag mooie toertochten gereden,dankzij 
toercommissie die al onze toertochten goed verzorgen en uitzetten. Zon-
dag weer terug door luxemburg en nederland,we zouden bij Apeldoorn 
nog iets gaan eten bij een chauffeurs cafe,toen we allemaal daar binnen 
waren, zei de juffrouw die bestelling opnam dat we als groep moesten 
betalen dat mocht niet individueel.
Daarom zijn we maar weer vertrokken en hebben een ander gelegenheid 
opgezocht. Conclusie van dit motor hotel weekend is dat het weer gezellig 
was en dat we veel gelachen hebben. Volgend jaar voor herhaling vat-
baar, waarheen horen we nog wel.

Groetjes Geert Veenstra





En hierbij, niet op volgorde van binnenkomst de bijdrage van Gert Drenth

Toen in januari de uitnodiging binnen kwam voor het hotelweekend heb 
ik eerst even bij Jaap geïnformeerd of dat wel iets voor een oudere kerel 
is om mee te gaan. Ik kreeg een opbeurend mailtje terug dat we allemaal 
al “ouwe kerels”waren . Welnu, ik besloot om me aan te melden en moet 
zeggen dat ik er geen spijt van heb gehad! Op de ochtend van vertrek was 
het weer niet al te best en vanwege de regen waren mijn ooit waterdichte 
handschoenen halverwege de heenreis doorweekt. Gelukkig kon ik een 
paar waterdichte handschoenen van Henk Schepers lenen zodat ik toch 
enigszins comfortabel de reis kon voortzetten. Bij aankomst in het hotel 
eerst lekker warm gedoucht en daarna een lekkere maaltijd genuttigd. De 
beide uitgezette toertochten door Luxemburg en het Moezelgebied waren 
ronduit schitterend! De vele pk’s in de VFR kwamen hier goed van pas! Al 
met al een zeer geslaagde hotelweekend gedeeld met een leuke groep 
clubleden! 
Qua kilometers heb ik tijdens het hotelweekend mijn taks voor dit jaar al 
gereden. .....ik kom normaliter niet aan plm.1500 km over een seizoen. ..... 
Een lang weekend voor volgend jaar zal ik zeker overwegen! 

Met vriendelijke motorgroet,
Gert Drenth 
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Een stukje schrijven over ons motorweekend, en daar ik niet zo’n schrijver 
ben valt dat niet mee. Omdat het de bedoeling is dat iedereen wat gaat 
schrijven zal het ongetwijfeld veel van het zelfde zijn. De eerste dag is 
naar mijn idee vlot verlopen, we zijn dit keer niet via Duitsland maar ge-
woon door Nederland gereden. Helaas kregen Jaap en Marga pech maar 
door onze steun en toeverlaat, Sipke en Geertje, werden zij vlot opgepikt. 
Wij zijn met de groep verder gereden. De reis verliep verder voorspoedig 
en we kwamen mooi op tijd in ons Hotel aan. Tegen 20.00 uur arriveerden 
de pechvogels met de mededeling dat de motor gerepareerd was en ze 
het weekend dus gewoon mee konden rijden. De volgende dag hebben 
we een mooie route door o.a het Mullerthal gereden ik persoonlijk was ka-
pot toen we er weer waren maar het was de moeite waard. De 3e dag een 
tocht langs de Moezel gereden, ook een mooie route. De 4e dag dus weer 
richting huis. Al deze dagen was het weer ons goed gezind op een paar 
buitjes na tijdens de heen en terug reis. Ik, en Roelf ook, vonden het een 
paar zeer geslaagde dagen. We waren een gezellige, niet te grote groep 
die het naar mijn mening goed met elkaar konden vinden en we hebben 
heel wat afgelachen. Ik kijk er met veel plezier op terug. Groetjes en tot 
volgend jaar! 

Herma Hummel.





Hierbij de bijdrage van onze penningmeester Henk Schepers

Op een regenachtige donderdagmorgen op de motor gestapt in Amster-
dam om naar Arnhem te rijden om daar op een afgesproken parkeerplaats 
aan de A12 de rest van de club te ontmoeten.
Wat precies op de afgesproken tijd ging, waar ook de meeste regenpak-
ken uit gingen en tijd was voor een bakkie.
Met zijn allen, zijn we nabij Venlo de grens overgestoken, waar Jaap vlak 
voor de grens motorpech kreeg.
De groep is door gereden richting de Moezel, waar we aan het eind van 
de middag hebben ingecheckt in hotel Maas in Lutzerath en nog even op 
het terras een pintje hebben gepakt, het vochtgehalte moet een mens toch 
op peil houden.
Later op de avond kwamen de pechvogels en de auto binnen, na wat om-
zwervingen door Zuid Limburg en een reparatie.
Hotel Maas in Lutzerath bleek een prima uitvalbasis, met goede kamers 
en keuken te zijn, een aantal leden waren op herhaling.
Op de vrijdag hebben we een hele mooie tocht, tussen hoge rotsen door, 
door Luxemburg gemaakt, met de nodige stops een tocht van ca. 285 km. 
In Vianden werd ik als penningmeester verleid om de koffie en koeken te 
betalen, deze versnapering ging er daardoor bij de meesten ook in als lek-
kere koek.
De zaterdag werd gebruikt om door de directe omgeving van de Moezel 
te rijden, dit was ook een leuke tocht met de nodige scherpe bochten en 
vergezichten door de Eifel en op de Moezel.
Ja, aan alle mooie- en gezellige dingen komt een eind en moesten we op 
zondag weer richting huis, na eerst nog wat mooie dingen hebben gezien 
en lekker te hebben gestuurd door de heuvels van onze Oosterburen kwa-
men we op de snelweg en zo weer in Nederland.
We hebben nog even gegeten langs de A50 onder Apeldoorn, waar ik 
afscheid heb genomen van de groep en ben ik weer richting Amsterdam 
gereden.

Henk Schepers

En als laatste zijn we zelf aan de beurt; er is door bovenstaande stukjes 
te lezen natuurlijk al wel duidelijk geworden dat jullie weer veel hebben 
gemist; en ja, natuurlijk mogen jullie allemaal mee volgend jaar. Wij waren 
ook dit jaar weer van de partij na 1 jaar afwezigheid en ik moet zeggen, 
het was weer gezellig als vanouds. We reden dit jaar in 1 groep en wij 





reden achteraan omdat ik dan zo nu en dan een gaatje kan laten vallen 
om de VFR eens lekker op zijn donder te geven. Het hotel was weer su-
per, het eten was super, de kamers waren super, het ontbijt op de eerste 
dag was niet zo super omdat we een ietsiepietsie te laat van bed kwamen 
(soms moet je dingen ‘s morgens regelen waar je ‘s avonds niet meer aan 
toe kwam of te moe was) en toen was veel van het lekkers al verorberd 
door de anderen, maar niet getreurd, er was nog genoeg over om er een 
flinke dam in te slaan. In Luzerath is weinig te beleven maar het is een 
prima uitvalsbasis voor mooie toertochten door de Eifel, Moeseldal en 
Luxemburg.

Van uw verslaggevers ter plaatse, René en Gebina Hoesen





Thuisblijversrit op 3 juli gereden door Albert en Debbie de Boer

Op 3 juli jl. stond de thuisblijvers-
rit gepland, voor diegene die niet 
met het hotelweekend mee kon of 
gewoon een ritje wilde rijden met de 
club.
Vertrek punt was bij Henk Thea 
Loois in Blijham. Toen we hier aan-
kwamen om 10:40 uur was er nog 
niemand en Christien en Thea had-
den de koffie en cake al klaar staan. 
We hebben daar de koffie genuttigd 
en gewacht op meer deelnemers en 
of leden om deze tocht te gaan rijden. Om 11:15 uur was er nog niemand 
bijgekomen en hebben we maar besloten te vertrekken.
De tourcommissie had weer hun best gedaan om een leuke rit uit te zet-
ten, dit keer eerst richting Bad Nieuweschans en dan richting Termunten 
en omstreken. In Termunten kwamen we rond de middag aan en hebben 
daar een visje gegeten, maar goed ook want het begon te regenen.
Niet getreurd eerst maar even de haring en gebakken visje weg werken 
en als toetje een ijsje en warempel het was weer droog toen we uit gege-
ten waren en de tocht vervolgd.
Via Scheemda en Noordbroek kwamen uit bij de Aldi te Zuidbroek, daar 
een kleine pauze gehad. Nog een kleine 30 km richting Muntendam-Veen-
dam, maar in de verte werd het wel aardig donker en besloten vanaf hier 
via de A7 en N33 rechtsstreeks naar huis te rijden. We kwamen net droog 
binnen, jammer dat het weer ons af en toe in de steek laat maar daar kun-
nen we helaas niks aan doen.

Persoonlijke noot:
wat ik wel erg jammer vind dat er verder geen andere leden waren die 
deze tocht hebben mee gereden, de tourcommissie en ook het bestuur 
doet zijn best om dit soort ritten uit te zetten en dat deze zo slecht worden 
bezocht.

Nu rijst mij de vraag hoe komt dit nu dat er zo weinig leden op af komen?

Wat moeten we als bestuur en tourcommissie van MC MIOS 93 hieraan 
doen? Suggesties zijn welkom!

Beste motorgroetjes Albert de Boer

Thuisblijversrit
door Albert en Debbie de Boer 





Beste motorvrienden,

Ik had jullie de vorige keer beloofd een stukje te schrijven over onze korte 
motorvakantie naar het Thüringerwald. 
We hadden vorig jaar september het plan opgevat samen met Chris en 
Willie om eens naar het Thüringerwald te gaan en dat hebben we gedaan 
eind mei van dit jaar. Willie heeft een mooi huisje uitgezocht en Chris en ik 
hebben routes gemaakt en bezienswaardigheden op gezocht.
De heenreis was 502 km, wij waren op de eerste dag om 08:00 uur in 
Duitsland bij Chris en Willie en zijn onze monstertocht begonnen naar 
Kühndorf waar het huisje stond. Na enkele stops voor koffie broodje cur-
ryworst en plas en peuken pauze kwamen we om plm. 17:00 uur aan op 
plaats van bestemming. Onderweg hiernaar toe kun je zien dat hier nog 
veel moet gebeuren en dat sommige wegen wel aan verbetering toe zijn.
We werden hartelijk ontvangen en men was verbaasd dat we op de motor 
waren en we waren ook gelijk de eerste gasten die hier ooit op de motor 
zijn geweest.
De uitnodiging voor een BBQ hadden we na 15 minuten in de pocket.
Na een heerlijke nachtrust zijn we de volgende ochtend aan onze toer 
begonnen, maar na 1 uur stonden we alweer stil op zoek naar een droge 
plek en die hebben we gevonden in een winkelcentrum, jammer het be-
gon zo mooi vanochtend en nu een dikke regenbui. Dit heeft gelukkig niet 
al te lang geduurd en wij hebben ondertussen een heerlijk bak koffie met 
torte genuttigd voor de rest van de dag geen regen weer gehad en het 
was behoorlijk aan de warme kant.
Dit kwam wel goed uit want onze richting was naar het bosrijke omgeving 
en waar we hele mooie tocht hebben gereden, echt de moeite waard om 
ook eens deze kant op te gaan.  Zelf waren we hier in 2014 al geweest 
met motor en aanhanger echt een mooi gebied.
Veel bochten en af en toe bulten van 8 tot 14% in een bosrijke omgeving.
We hebben die avond bij het plaatselijke vliegveldje gegeten, deze lag op 
een behoorlijke bult. Het laatste stukje weg was zelf onverhard. Hier heb-
ben we heerlijk gegeten en van het uitzicht en vooral de rust genoten en 
dat allemaal voor zeer aantrekkelijke prijzen. Toen we terug waren in ons 
huisje heerlijk even onder de douche daarna biertje gedronken.

De volgende ochtend, was zonovergoten en heerlijk warm, zijn we de an-
dere kant opgegaan richting de Nougat Welt in Schmalkalden een nougat 
fabriek. 
Wat hebben ze daar lekkere dingen ongelofelijk wat ze allemaal met nou-

Langweekend Thüringerwald
door Albert en Debbie de Boer 





gat doen. In de mooie tuin die ze hier 
hadden hebben een lekker bak koffie ge-
had met… je raad het al een stuk torte.

Onze volgende stop was de Marien-
glashöhle in Friedrichroda, onderweg 
hierheen was een erg mooie route, 
maar warm.
In de grot was een constante tempera-
tuur van 8°C en dat was wel een heer-
lijke afkoeling. Hier kregen we een leuke 
rondleiding over de 
geschiedenis van deze grot. Na afloop 
nog even lekker in de tuin daar wat 
gegeten.

Maken we ons nu weer op om met een 
omweg naar het huisje te gaan waar we 
dan bij de BBQ aanschuiven van onze 
gastheer.
Hier hebben we heerlijk geno-
ten van de echte Thüringer 
Bratwurst van de plaatselijke 
slager, kun je niet vergelijken 
als je deze bij een wurstbude 
op de markt koopt. We heb-
ben de echte geproefd!!

Dan is het alweer zondag en 
we maken ons op om weer naar huis te gaan, als we de weersverwach-
ting moeten geloven krijgen we slecht weer, we zien wel.
Onze koffiestop hebben we gehouden in Alheim-Licherode op de camping 
waar we al een paar zijn geweest ook op de motor. Vanaf hier is het nog 
365 km naar huis.
Na de koffie zijn we weer opgestapt om verder te gaan onderweg nog 
wat gedronken en gegeten en het weer bleef goed, totdat we de A31 hier 
begon het een beetje nat te worden bij de benzinestation Ems Vechte nog 
wat gedronken en gegeten en we zijn toch droog thuis gekomen.

Met bijna 1400 km extra op de teller kunnen we terugkijken op een heel 
leuk weekend wat voor herhaling vatbaar is. In het Thüringerwald kun je 
echt leuk motorrijden en de prijzen zijn betaalbaar.

Groetjes Albert en Debbie de Boer samen met Chris en Willie Timmer.





Uit de oude doos

Kampeerweekend op camping Berkenrode in Beekbergen.(1998)

Een campinggast ging pannenkoeken bakken. Anno die daar dol op is, ging dan 
ook al snel op de reuk af .Er werd beloofd dat hij een pannenkoek kreeg ,maar 
er wel voor op de knieën moest. Nou dat was dus niet tegen dovemansoren oren 
gezegd. Want Anno ging voor zijn pannenkoek letterlijk en figuurlijk op zijn knieën. 
Het heeft hem heerlijk gesmaakt. 

Op de terugreis(er was besloten via de snelweg  te gaan,want het was bloedheet) 
bleef er steeds een politiewagen naast onze groep rijden. Dan lieten ze zich even 
weer zakken,dan kwamen ze weer naast ons. Dus 
ik maar eens even aan Jaap gaan vragen waarom 
ze dit doen en wat er aan de hand zou zijn. Nou, 
zegt Jaap, ze kijken steeds naar de achterzijde 
van Jacob Schudde zijn motor. En ja hoor, even 
voor de eerst komende afslag gaan ze naast Jacob 
rijden en beduiden(ook met het bordje volgen) dat 
hij moet volgen. Maar ja, aangezien wij het motto 
hebben,samen uit samen thuis,ging de hele groep 
dus volgen. Het gezicht van de politieagent die 
inmiddels was uitgestapt vergeet ik niet weer.  He-
lemaal verbouwereerd zei hij dan ook dat wij door 
mochten rijden,dat het om Jacob ging. Nou nee 
dus meneer agent,dat gaat 
niet gebeuren,wij blijven staan(stonden allemaal 
veilig in de berm) tot dat ook Jacob verder mag. 
Het bleek dat Jacob een sticker op zijn kenteken-
plaat had en dat het kenteken dus niet helemaal 
goed zichtbaar was. En die moest hij er ook ter-
stond afhalen,wat hij dan ook deed. Maar hij kreeg 
er wel een bekeuring voor. Toen dat geregeld was, 
konden we weer verder ons weg vervolgen. Bij de 
lunchstop is Koos zo vriendelijk geweest en met 
zijn helm rond gegaan om een kleine bijdrage voor 
Jacob zijn bekeuring te vragen. Daar werd dan ook 
grif gehoor aan gegeven,maar wij allemaal hebben 
wel gezegd dat deze collecte éénmalig was.

Marga Duit.
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Voor een bruiloft of een ander feest, voldoet “Het Oude Wapen” nog het meest!
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Wist u dat? door Christien Spa
Wist u dat:

- Christien haar gezondheid de goede kant op gaat

- zij het eigenlijk  rustig aan moet doen

- maar zij al weer flink bezig is met vele dingen.

- de club meerdere zieke leden heeft

- Mc Mios, alle zieke leden veel beterschap en een spoedig herstel toe wenst. 

- het toerseizoen al over de helft is

- er nog 3 toertocht te verrijden zijn 

- dat nog leuke tochten op stapel liggen

- de puzzeltocht op 18 september is??

- deze start bij Anytyme in Blijham

- aan deze tocht prijzen zijn verbonden

- op 10 Sept de Run in Winschoten is

- hieraan vele clubleden meedoen

- dit een drukke maar o zo gezellige dag is.

- Marga haar toverdoos opent met leuke anekdotes

- Jullie dit echt moet lezen/zien

- Mc Mios graag nieuwe leden wil inschrijven??

- Aanmelden via opgavestrook in clubblad mogelijk is

- Mc Mios ook een Website heeft??

- Aanmelden via website ook mogelijk is

- Wij allen jullie graag zien op de volgende toertocht van 18 september.



voor dier, tuin en hengelsport
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Het TT-gevoel door Erik Hulsegge 

In de laatste week van juni kwam de koorts in ons dorp. Motorkoorts. Ber-
tje van vooraan op de Hoofdweg en Eltje van Tranendal haalden de motor 
uit de schuur en wij dorpsknuppeltjes transformeerden onze fietsen in een 
motor. Met poetsblikjes, wasknijpers en een rekkertje.
TT. Als leutje rooie wist ik niet wat die letters betekenden maar het stond 
synoniem aan ‘Azzen’ en motoren. Wij waren op de schelpenpaadjes in 
Hoge Waaln of van de heuvel in de nieuwbouw Jumping Jack Middelburg, 
Wil de Witte Reus Hartog en Den Boet van Dulmen. Japie van de hoek 
was Giacomo Agostini maar die kon ook het hardst fietsen van allemaal. 
 
Na het avondeten reden we stiekem naar de brug over het Winschoter-
diep in het dorp verderop. Bij de brug stonden of zaten honderden men-
sen. Op tuinstoelen, op bierkratjes of gewoon in de achterbak van de 
auto. De mensen kwamen maar voor een ding: motoren. Maar nu ik er 
over nadenk toch ook wel een beetje voor het bier in die kratjes.  
 
Snelweg A7 was nog niet eens een tekening. Al het verkeer richting Stad 
ging over de weg langs het Winschoterdiep. Dorp na dorp. Brug na brug. 
Stoplicht na stoplicht. Aan de vooravond van de TT in Assen reed heel 
motorrijdend Duitsland, Denemarken, Zweden, Finland en een verdwaal-
de Litouwer over die weg. En bij elke brug en stoplicht moest er worden 
gestopt. Ik ruik nog de lucht van verbrande ricinus Castrol R40 raceolie, ik 
voel nog het knetterend geronk van de Harley’s in mijn buik, ik hoor nog 
het gejuich wanneer de grootste durfals een wheely maakten voor het 
dankbare publiek.  
 
Op de terugweg over de brug maakten wij ook wheelies op onze fietsmo-
toren. Gevieren naast elkaar. Henkie, Japie, Sjonnie en ik. ‘Whoe, whoee, 
whoee’ komt een fietsende man ons onverstaanbaar achterop. Wij lachen. 
Maar dat vergaat snel. De onverstaanbare dikke man die er met een even 
dikke snor uitziet als een knuffelbeer wordt een woest monster. “Ik knup 
joe om die lanteerns tou’, is zijn woeste en ineens verstaanbare taal. Hij 
wil ons om de lantaarnpalen knopen. Dat is niet wat wij willen. Dus gaan 
we er hard vandoor.  
Mijn drie vriendjes vluchten over het zandpad langs crossbaan De Roege 
Bulten maar ik fiets net te ver aan de buitenkant waardoor die vluchtweg 
door de woeste berenman is geblokkeerd. Ik kies er dan maar voor om 
hard rechtdoor te rijden. De man kiest mij om achter aan te gaan. Het 
geknetter van de wasknijper op het blikje bij mijn voorwiel klinkt plotseling 
heel onheilspellend. 
 
Ik hijg net zo hard als het wasknijpergeknetter. 
In de verte doemt Hoantje Patat op. De snackbar 
op de driesprong van drie dorpen. Tegenover het 
standbeeld van de Slag bij Heiligerlee. 





Een nieuwe Slag wil ik voorkomen. Dus vlucht ik Hoantje Patat binnen en 
bestel hijgend patat met een kroket. De woeste berenman rijdt slingerend 
langs. Z’n blik is troebel van de drank. Alsof ie nooit een bang jongetje met 
rood haar heeft achtervolgd. Ik heb niet genoeg geld voor patat én kroket. 
Haan in zijn witte schort en dikke buik krabt even achter zijn oor. ‘Eet mor 
lekker op mejonkie. Kriegst van mie’. 
 
Een maand later gingen we zondagsmiddags patat halen. De woeste 
berenman was er ook. Hij zat met een troebele blik achter de gokkast. 
Henkie haalde een punaise uit het aanplakbiljet van toneelvereniging 
Dindua en drukte die even later vakkundig in de band van de fiets van de 
berenman, die tegen de zijmuur van de snackbar was geparkeerd. Proes-
tend fietsten we terug over het spoor naar ons eigen dorp. De berenman 
heeft nooit geweten hoe die middag zijn band lek ging. 
 
Jaren later, zittend op een krat bier in de Strubben aan de TT-baan onder 
een stuk plastic tegen de regen met slapende dronken mensen om mij 
heen, voelde ik nog de angst. Tegelijkertijd besefte ik dat het gevoel van 
die vrijdagavond aan de weg langs het Winschoterdiep mijn TT-gevoel 
is. Meer dan de races zelf. Door de vierbaans snelweg is dat gevoel er al 
heel lang niet meer. Wat rest is weemoed.  
 
Ik sta in de voordeur ons nieuw tuintje te bewonderen. Onze vervallen en 
niet meer te herkennen architectonische rotstuin is in enkele dagen veran-
derd in een degelijk toentje met grasveldje, paadje en terrasje. De straat 
haalt opgelucht adem. Ze zijn verlost van de lelijke onkruidjungle van 
nummer dertien. 
 
Lientje komt de straat in, wandelend met haar witte opoefiets aan de 
hand. ‘Baand lek’, roept ze al van ver. Op de oprit peutert ze leunend over 
haar stuur een punaise uit de voorband. ‘Goud gevuil’ hè’, zeg ik. ‘Dat TT-
gevuil…’  
 
Lientje denk dat ik het over de tuin heb en kijkt me aan of ik van een an-
dere planeet kom. Ook al leg ik het uit. Het TT-gevoel zal ze waarschijnlijk 
nooit begrijpen.  
 
‘Kom laiverd. Wie goan t blikje Solutie eem opzuiken, den lappenve 
de boudel eem.’ Liefkozend sla ik een arm om haar heen. ‘Mit dien twij 
linkerhannen zeker’ Hoofschuddend zet ze de opoefiets op de kop in de 
garage. 

Erik Hulsegge schrijft altijd leuke columns voor TV Noord en die kun je 
vinden op de website van TV Noord; altijd weer met veel humor geschre-
ven. Dit stukje is met zijn goedkeuring afgedrukt omdat het zo goed bij de 
motorclub past.
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“Ons hotelweekend”
door Marga en Jaap Duit 

Onze hotelweekend van de motorclub stond weer voor de deur. Wat had-
den Jaap en ik er een zin in. Om twintig over zeven togen wij dan ook 
naar Pekelahof bij ons in het dorp,waar we allemaal om half acht zouden 
verzamelen. Haha, wij waren echt niet de eersten, want er waren er al 
een paar. Gert Drenth gaat voor de eerste keer mee en heeft wel wat 
kriebels. Hij gaat achter Trijnie rijden, dan zit hij mooi voor in de groep. 
Inmiddels is het wat gaan regenen,maar we houden de moed erin. Toen 
we compleet waren,vroeg ik Geertje om ons even te filmen met onze ca-
mera als  we vertrokken. Maar hoe krijg jij dan jullie camera terug vraagt 
ze. Dat komt wel bij de eerste stop zeg ik en anders wel in het hotel. 
Klokslag acht uur gaan we vertrekken en ja,Geertje is aan het filmen. Bij 
de eerste stop word even aan Gert gevraagd hoe het is en gaat, geen 
problemen zegt hij. Tijd om weer verder te gaan,maar al wat achter Trijnie 
rijd, geen Gert dus. Ik Jaap beduiden dat hij moet wachten en ga kijken 
waar Gert blijft. Ja,als je niet op let Gert,ben je zo de groep kwijt hoor,dus 
ik zeg tegen hem hup, waan kleeft aan, hahaha. Nou dat heeft hij heel 
goed onthouden,want Gert kleefde mooi en ik hoefde niet weer achter 
hem aan waar hij bleef, hahaha. We hadden weer een stop gehad en 
wilden weer verder,maar wat was dit?,  onze motor had geen stroom, en 
ja dan kom je dus echt niet weg he? Maar hij bedacht zich en had er toch 
weer zin in. Nadat we al een eindje weer op de snelweg waren, begon 
onze motor toch weer te mieren en Jaap besloot naar de vluchtstrook te 
gaan. Pffffffff……….dat was echt wel even spannend,want we reden nl 
op de linker rijbaan. Wij bij Sipke en Geertje in de bezemwagen(die Jaap 
inmiddels op de hoogte had gebracht) en de motor op de aanhangwagen 
ging de reis verder naar Venlo waar een Motoport zat (had Geertje inmid-
dels al op haar mobieltje gevonden). Daar aangekomen ging een mon-
teur kijken of hij ons kon helpen. Maar helaas het onderdeel wat nodig 
was had hij niet. Een andere dealer wel, maar dat was 80 km verder in 
Margraten. Onder tussen hadden we een bak koffie gehad en naar het 
toilet geweest. Nou…..hup op naar Margraten, toch echt  gezellig als je 
met z’n vieren bent. Daar aangekomen, was het duimen, waar ik dus 
ook gelijk aan begon, pffffff. En ja, gelukkig kon en wilde deze man ons 
helpen,maar dat kon wel een uur duren,inmiddels was het vier uur. Geen 
probleem vonden wij, dan gaan wij  even iets eten.Ik ben in de garage 
aan twee monteurs gaan vragen of er iets in de buurt was om te eten. En 
schets mijn verbazing dat de ene een grunniger was en de andere het 
wel kon verstaan,maar het niet kon praten. Die hebben ons via de garmin 
uit gelegd waar we moesten zijn. Oh,wat een leuke eetgelegenheid en 
gezellig. Na heerlijk te hebben gegeten,ging het weer richting de dealer 
en ik maar duimen. Yes, hij had de motor bijna weer gereed .We konden 
ook de reis vervolgen(inmiddels dus kwart over vijf) naar het hotel,wat nog 





zo’n twee uur ging duren,en de kruimels erbij. Eindelijk tegen de klok van 
kwart over acht arriveerden wij ook bij het hotel en onze motorvrienden 
en vriendinnen. Eerst maar eten dan douchen. Jeminee, wat een mid-
dag………hadden we achter de rug. De avond heeft veel goed gemaakt, 
want we hebben de lachspieren nog goed los gehad. De vrijdag na het 
ontbijt gingen we toeren met ons als hekkensluiter. Allemaal present?, dan 
ga ik jullie even filmen bij vertrek. Nee dus, staan er bij een tankstation 
verderop mensen te wachten tot wij langs  komen. Bij het diner komen we 
er achter dat we we wel aardig dicht op elkaar zitten en ja we zijn  niet al-
lemaal erg dunnetjes. René en Gebina gaan dan ook om de ruimte achter 
ons apart zitten. Nee, dit is niet de bedoeling en de volgende morgen aan 
het ontbijt was er gelukkig een tafel bij aan gezet. René en Gebina konden 
weer gezellig bij ons aansluiten. Zaterdag ook weer heerlijk getoerd,langs 
de moezel,geweldig!!! Nog even tanken ,ondertussen geef ik te kennen 
aan onze VFRené dat ik ga filmen bij vertrek. Zo gezegd zo gedaan, 
maar wat is dit????????,geen VFRené en VFRouw. Nah, zijn ze hem 
gesmeerd, staat straks ergens langs de kant om foto’s te maken(doet hij 
wel vaker,maar kwam mij nu niet goed uit, dikke lummel, hihi). Maar ik 
dacht, wat jij kan, kan ik ook. Wij zijn in zo’n haarspeldbocht aan de kant 
gaan staan wachten tot onze VFRené en VFRouw er aan kwamen. En 
yes, het is gelukt, ze kunnen nu zichzelf bewonderen op het flimpje. Bij het 
hotel weer aan gekomen, hebben we eerst een drankje genomen en toen 
douchen. En ja, bij het diner komt de volgende dag ter sprake, de dag van 
het naar huis gaan. Oh oh oh, wat gaan die dagen ook snel. Zondag na 
het ontbijt gaan we ons gereed maken voor de terugreis. We bedanken 
de bediening en Sacha voor de goede zorgen.  Om negen uur gaan we 
rijden,eerst nog een heel stuk door het mooie gebied. Bij een truckstop 
vlak bij Apeldoorn  gaan we eten,nee dus,we kunnen niet apart betalen. 
Hup de hele groep er weer uit en gaan we bij een wegrestaurant eten. Na 
nog even een stop, sommige hadden dorst, anderen zin in een ijsje,word 
er afscheid genomen van 
elkaar(Henk Schepers 
was al afgezwaaid richting 
Amsterdam),en gaan we 
ieders ons eigen weg naar 
huis. Aan het eind van de 
middag rollen we de inrit van 
ons huis op. Ik kijk terug op 
een mooi,gezellig en heerlijk 
weekend,en ondanks af en 
toe een buitje regen,mooi 
weer.

Marga Duit en Jaap Duit



 
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
2e kwartier 1 te Oude-Schans www.goudwicht.nl

Atelier voor ambachtelijk vervaardigen van sieraden, 
tevens reparaties en opdrachten Tel.: 0597-531753

GOUDWICHT 34 KARAAT 
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Verjaardagskalender

 Roelf Hummel  4-sep
 Roelf Bruins  6-sep
 Be Glazenborg  7-sep
 Bart Perton  9-sep
 Berend Kupers  9-sep
 Be Koerts  19-sep
 Rob Mulder  25-sep
 
 Reint Lohof  1-okt
 Geertje Schudde-Kloosterboer 2-okt
 Marga Duit-Luining 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

 Jan Meijer  5-dec
 Albert Kupers  10-dec
 Herma Hummel-Waarheid 13-dec
 Klaas deWind  14-dec
 Ruud Westerbaan 15-dec
 Rene Lans van der 18-dec
 Jan Wierenga  21-dec
 Albert de Boer  29-dec





De Stamtoavel door Ben Brader

Een jongeman stapt in Amsterdam in een overvolle tram en wordt onder 
het rijden tegen een mooie blonde dame aangedrukt.
Na een paar minuten vraagt zij: “wilt u niet zo tegen mij aanduwen, want ik 
weet niet wat ik daar voel maar het is niet prettig”.
Hij zegt: “dat spijt mij maar ik kan niet anders en wat je daar voelt is een 
rol met geld, want ik heb net mijn salaris cash ontvangen”.
“Dat kan wel zo wezen zegt zij slim, maar dan heb je tussen de Dam en 
de Rozengracht  zeker een forse salarisverhoging gehad”.
 
Twee vertegenwoordigers die in een restaurant hun lunch gebruiken, ko-
men met elkaar aan de praat en de ene vraagt: “waar reist u in?” Zegt de 
ander: “in condooms”.
Zegt de ander: “Maar waarom reist u dan met u dochtertje bij u”.
Antwoord de ander: “dat is mijn dochtertje niet, maar een klacht van een 
klant”.
 
“Mijn man en ik hebben nog nooit ruzie gehad zolang we getrouwd zijn”, 
zegt een jonge vrouw trots. “En ik hoop dat het de tweede week ook zo 
goed zal gaan”.
 
Zowel met zijn kerkelijke als zijn echtelijke plichten is het maar slecht 
gesteld met de oude meneer Jansen en zijn vrouw doet haar beklag bij 
de pastoor. De zondag er op moet ze haar man met geweld mee naar de 
kerk slepen en de pastoor die buiten de kerkgangers begroet vraagt aan 
mevrouw Jansen hoe het met de echtelijke plichten van haar man gesteld 
is. 
De wat hardhorende mevrouw Jansen antwoord: “Het duurde deze zon-

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





Kapsalon angela knippen voor maar €10,-

dag wat langer, want hij was opnieuw in slaap gevallen en toen heb ik 
hem er eigenhandig uit moeten trekken”.
Vele kerkgangers keken verwonderd naar mevrouw Jansen.
Hendrik vraagt aan zijn vriend: “zou ik je zwart pak mogen lenen”.
“Natuurlijk”, zegt zijn vriend, “maar waar heb je het voor nodig”.
Zegt Hendrik: “mijn vader is overleden”.
Na 3 maanden wil de vriend van Hendrik zijn zwart pak wel eens terug.
“Dat zal niet gaan”, zegt Hendrik want die heeft mijn vader immers aan.
 
Johan heeft zorgen en stort zijn hart uit bij zijn beste vriend. “Toen ik gis-
teravond thuis kwam lag mijn buurman met mijn vrouw op de slaapbank”.
“Je hebt hem zeker direct de deur uitgesmeten?”, zegt de vriend.
“Nee”, zei Johan, ik krijg nog een heleboel geld van hem en dat durfde ik 
niet”.
“Heb je je vrouw eruit gegooid”, “nee dat wilde ik ook weer niet, want ik 
hou ondanks alles nog steeds van haar”.
“Wat heb je dan gedaan”, vraagt zijn vriend, waarop Johan antwoorde: “Ik 
heb de slaapbank eruit gegooid”.

Nieuwe leden

Hartelijk welkom bij de motorclub:

Gert en Patricia Lesterhuis uit Assen.
Rudolf Meijer uit Nieuwe Pekela





Lid worden?

      Motorclub Mios ’93
               Oosterstraat 43,   9697 PE Blijham,   0597-561212

               www.mcmios93.nl                     info@mcmios93.nl

                  

Geachte motorrijder/ster,

Wilt u lid worden van een motorclub? Sluit u zich dan aan bij MC Mios ‘93 Blijham.

 Zodat u andere motorrijders leert kennen.

 U kunt genieten van mooie routes/tochten.

 In de zomermaanden een hotelweekend.

 In de wintermaanden een jaarvergadering, Nieuwjaarsvisite en evt. workshops.

Het eerste jaar is de contributie gratis, daarna kost het voor een motorrijder € 22,00 per clubjaar.

Ook als duopassagier kun je lid worden, de contributie bedraagt dan € 12,00 per clubjaar.

Het clubjaar loopt van Maart tot en met Februari. Na aanmelding ontvang je het huishoudelijk

reglement en je ledenpas thuis. Met deze ledenpas krijg je bij verschillende motorzaken korting 

op je aankopen.

Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen dienen dit voor 1 Januari schriftelijk bij de 

ledenadministratie kenbaar te maken. 

Kijk voor meer informatie ook op www.mcmios93.nl.

Onderstaand formulier volledig ingevuld opsturen naar:

Christien Spa

Oosterstraat 43

9697 PE Blijham

E-mail:secretaris@mcmios93.nl

Ik wil graag lid worden!    (* doorhalen wat niet van toepassing is)

Naam :_______________________________________________

Roepnaam :_______________________________________________

Adres :_______________________________________________

Postcode :_______________________________________________

Woonplaats :_______________________________________________

Telefoon :_______________________________________________

E-mail :_______________________________________________

Digitale ledenservice : Ja / Nee *

Geboortedatum :_______________________________________________

Geslacht : M / V  *

Rijbewijs A : Ja / Nee *

Duolid : Ja / Nee *

Datum :_______________Handtekening: ____________________

MIOS’93
Blijham







. 24/7 bereikbaar                                                                                

. Landelijke dekking

. Nationaal en Internationaal

. Palletdistributie

. ADR transport

. Scherpe tarieven

. NIWO , ADR en GDP gecertificeerd. NIWO , ADR en GDP gecertificeerd


