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Beste motorvrienden,

Voor jullie ligt het mijn laatste voorwoord van 2018. Wat een rap jaartje zeg en vele leuke, 
indrukwekkende en droeve gebeurtenissen. Het hotelweekend was dit jaar eens een keer 
in september, wat een uitstekende keus bleek te zijn i.v.m. het weer. Op de zonnige 7 
oktober werd ons 25 jarig jubileum tocht verreden en ik lag ziek op bed. Dit was flink balen 
en stralende dag voor het rijden.  Deze tocht is bij iedereen goed overgekomen een mooie 
tocht en goede opkomst.
Onze smikkeltocht 4 november 2018 tevens ook onze feestje van ons 25 jarig bestaan als 
motorclub,

Langs deze weg wil ik ook mijn medebestuursleden bedanken voor hun inzet het afgelo-
pen jaar en tevens gaat ook mijn dank uit naar de redactieleden die er iedere keer maar 
weer voor zorgen dat ons clubblad weer gevuld is. Onze toercommissie doet haar uiterste 
best om voor ons mooie routes op papier te zetten en het is hun dit jaar weer aardig gelukt, 
Jongens bedankt voor jullie inzet, ik hoop dat we volgende jaar weer kunnen genieten van 
jullie tochten. 
Vanaf deze kant wens ik jullie alvast fijne feestdagen toe en een goed begin van 2019 en 
hoop jullie allemaal te zien op onze traditionele Nieuwjaarsreceptie bij Ying Ping te Win-
schoten, de datum staat in deze editie. 

Allemaal veel plezier gewenst met het lezen van deze Pitstop.
Albert M de Boer voorzitter

Voorwoord

Inhoud
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Adressen enzo...
Voorzitter       (e-mail: voorzitter@mcmios93.nl)

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

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

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

Penningmeester    (e-mail: penningmeester@mcmios93.nl)
Debbie de Boer-Knol  A.Reyndersstr. B 205, 9663 PM Nieuwe Pekela, 0597-614358 
   Rek.nr.: NL29 RABO 0306 6430 14, t.a.v. MC Mios ’93 te Blijham

Algemeen bestuur  (e-mail: info@mcmios93.nl)
Henk Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597-561983
Kupers, Albert Lutjeloosterweg 4, 9697VB Blijham, 0597-562490 
Boer, de Arie Blijhamsterweg 10, 9672AA Winschoten, 0597-561136

Toercommissie   (e-mail: toercommissie@mcmios93.nl)
Jaap Duit H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 06-42489683
René Hoesen Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 0597-618927 
Roelf Hummel Thorbeckelaan 58, 9665 CE Oude Pekela, 0597-613647 
Luppo Teuben Middenweg 2, 9698 AN Wedde, 0597-562628

Redactie (e-mail: redactie@mcmios93.nl)
Debbie de Boer A.Reyndersstr. B 205, 9663 PM Nieuwe Pekela, 0597-614358
Marga Duit H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 06-18490176
René Hoesen Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 0597-618927

Kopij voor nummer 1, 2019 moet 
binnen zijn voor 12 feb. 2019.
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Het bestuur

Agenda 2018

Voorzitter:   Albert de Boer
Penningmeester:  Debbie de Boer-Knol
Secretaris:   Christien Spa
Algemeen bestuur:  Henk Loois, Albert Kupers en Arie de Boer

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



all in buffet €19,95 
inclusief:

frisdrank, bier, 
huiswijn en ijs!

Gerben Kroes - Blijham
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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 be-
schermende 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, bij Motorp-
laza 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 clubweek-
end, de ledenvergadering, etc. gestuurd. Aanmeldingen hiervoor kun je sturen 
naar info@mcmios93.nl met vermelding van je lidnummer.

Nieuwe Startplaats MCMios’93!!!!
Onze vaste startplaats voor de onze toertochten is Anytyme in Blijham.
Voor enkele tochten kan daar vanaf geweken worden zoals de meitocht en 
de oktobertocht. Dit wordt duidelijk in de aankondigingen aangegeven.

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.



Industrieweg 6    9699 SK Vriescheloo    06 31 55 31 71    kuiper18@hotmail.com
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Zondag 05 november jl. was al weer de laatste toertocht van het seizoen, 
de Smikkelrit. Toen ik ’s ochtends de gordijnen opendeed zag ik meteen 
dat het een koude rit zou gaan worden want het dak van de garage en 
blokhut waren wit van de vorst. Gelukkig had ik zaterdags al de wintervoe-
ring in zowel mijn motorjas als motorbroek gemaakt zodat dit niet een heel 
groot probleem zou worden.

Mijn motormaat Peter zou ook meerijden als introducé  en hij zou om 
09:30uur bij mij zijn, dus had ik de motor om 09:00uur al klaarstaan op de 
oprit en inmiddels gaf de temperatuurmeter 3 graden boven nul aan en 
brandde het lampje van de vorst waarschuwing, een lampje die ik nog niet 
vaak had gezien dus maar even rustig aan beginnen straks. Om 09:30uur 
kwam Peter er aan en konden we op pad.

Bij Anytyme aangekomen zagen we dat we niet de eersten waren, de 
eerste fanatiekelingen zaten al binnen aan de koffie. Mooi om te zien dat 
ondanks de kou men toch in redelijke getale komt opdraven, 
al mogen dat er natuurlijk altijd meer zijn. Na het overhandigen van het 

Smikkeltocht 2018
door Rudolf Meijer
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inschrijfformulier konden we onder het genot van een kopje koffie wach-
ten op Gert en Patricia waarmee we vandaag zouden gaan rijden. Even 
na tienen kwamen ze er aan rijden en nadat ook zij hun inschrijfformulier 
hadden ingeleverd en de koffie op hadden konden we vertrekken. Nou 
niet helemaal, eerst moesten we Pieter nog even op weg helpen want die 
stond met een platte batterij, dus die moesten even aanduwen. Hij ver-
trouwde het niet en is meteen huiswaarts gereden, jammer maar volgende 
keer beter.

De route begon over de heerlijke slingerwegen van Blijham naar Ter Apel 
onder begeleiding van een fijn zonnetje, al scheen die zon je af en toe wel 
recht in je snufferd maar dat hoort een beetje bij het motorrijden in deze 
periode van het jaar. Met de handvat verwarming op 30% was het prima 
uit te houden op de motor en was het genieten van het prachtige uitzicht. 
Bij Ter Apel gingen we de grens over en zo reden we over de mooie 
binnenwegen van Duitsland die overigens, in tegenstelling tot hun auto-
snelwegen, bij tijd en wijle erg slecht zijn. Gelukkig rijd ik op een allroad 
tegenwoordig maar als ik nog steeds op mijn Fireblade had gereden had 
ik de maandag erop zeker langs de tandarts gemoeten om mijn vullingen 
opnieuw aan te laten leggen.

Inmiddels was ik twee keer verkeerd gereden en kreeg ruzie met mijn 
Garmin. Wat bleek, ik had hem nog op de auto stand staan (dit zou hij 
automatisch moeten wijzigen wanneer je hem van de autohouder in de 
motorhouder doet) en zodoende stond hij dus ook op herberekenen. Dat 
laatste wil je, wanneer je met een toertocht bezig bent, absoluut niet en 
dit was dan ook de reden waarom we verkeerd reden ten opzichte van 
de track, die ik ook geactiveerd had. Nadat ik dit goed had gezet verliep 
het toeren vlekkeloos. Een aandachtspunt voor mezelf om dit voor vertrek 
eerst te controleren in het vervolg.

Ongeveer halverwege was er een koffiestop in de route opgenomen en 
hier hebben we dan ook dankbaar gebruik van gemaakt om de inwendige 
mens aan te sterken. Aangezien we ’s avonds nog een etentje hadden 
van de club besloten we om het simpel te houden en werd het een kop 
koffie en een broodje. Nadat we dit alles op hadden werd het weer tijd om 
de motoren te starten en de rit te vervolgen.

De wegen werden alsmaar mooier en op de kronkelige
wegen langs de Ems was het echt genieten geblazen. 



Zorg schoenspecialist voor
aanpassing confectie schoeisel
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De peuken pauze hebben we maar overgeslagen want niemand van ons 
rookt en we kwamen per slot van rekening om motor te rijden. Aan het 
einde van deze prachtige wegen moesten we nog een klein stukje over de 
A31 door de Ems tunnel en de A7 tot Oude Schans. Normaal gesproken 
zou ik een A weg in een toertocht uit den boze vinden maar op de laatste 
toerrit van het jaar paste het en konden nog even alle paardenkrachten 
van hun vrijheid genieten voordat ze straks, vanwege de naderende win-
ter, beschermd tegen de vorst en de pekel binnen staan.

Vanaf de A7 ging de route nog door Oude Schans en door de polder terug 
naar Blijham. Zodoende waren we allen op tijd thuis om ons nog even te 
douchen en om te kleden voor de feestavond diezelfde dag vanwege het 
25 jarig bestaan van de club. Het was al met al een hele mooie en vlot 
te rijden route die vanwege het prachtige najaarsweer extra mooi werd. 
Kortom een zeer geslaagde motordag.

Ik denk dat ik namens de mede toerders wel mag zeggen dat we in 2019 
er vanuit gaan dat de toercommissie wederom zulke prachtige toertochten 
zal uitzetten.

Keep up the good work!





17

Smikkeltocht 2018
door Eddy en Déanne

Rond kwart voor 10 kwamen wij aanrijden bij Anytime te Blijham om ons in 
te schrijven voor de Smikkeltocht.
Aan de weg stonden al verscheidene motoren netjes geparkeerd, onge-
veer 25 stuks.
Gelukkig konden we nog een plekje vinden voor onze motor en hebben de 
andere clubleden binnen opgezocht.
Binnen was het lekker warm, druk en gezellig op deze vroege morgen.
Onder het genot van een bakje koffie/thee hebben wij ons formulier afge-
geven aan de dames voor de inschrijving, samen hebben we even ge-
praat over de naderende feestavond.
Nadat we met verscheidene mensen hebben gesproken, hebben we onze 
motor opgezocht.
Zittend op de motor was de vraag: wie gaat voorop?
Jaap nam uiteindelijk de beslissing ( Tof Jaap, hartelijk dank namens ons), 
de andere 4 motoren volgenden Jaap en Marga.
Het zonnetje scheen heerlijk, dus het rijden was goed te doen.
We hebben over vele mooie wegen gereden (af en toe een behoorlijke 
hobbel en bobbel in de weg, maar dat mocht de pret niet drukken) en na 
vele bochten kwamen wij aan bij Avia shop in de buurt van Heede.
Gelukkig konden we warme koffie/thee/chocolademelk krijgen, want het 
werd af en toe toch fris op de motor, vooral als de zon even op zich liet 
wachten.
De vitrine met de goed uitziende broodjes was snel leeg, de goed belegde 
broodjes smaakten dan ook supergoed.
Nadat er goed voor de inwendige mens was gezorgd konden we onze 
weg weer vervolgen.
We hebben wederom genoten van de dorpjes, de wegen, de bochten en 
de natuur.
Helaas viel ons groepje uit elkaar.
Maar gelukkig zorgde Jaap ervoor dat we veilig terugkwamen bij Anytime.
Daar hebben we onder het genot van een snoepje op de andere motorrij-
ders gewacht.
Kort hebben we de rit geëvalueerd: deze koude handentocht hadden we 
niet graag willen missen.
Ieder ging daarna zijn eigen weg, om zich thuis op te warmen en om te 
kleden. De motorkleding werd omgeruild voor de feestkleding omdat we 
rond 17.00u werden verwacht in De Binding voor de feestavond.
De feestavond was een geweldige afsluiter van deze mooie bijzondere 
dag.

De motorgroetjes van Eddy en Déanne
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Clubweekend 2018
door Marga Duit

Hotelweekend 13, 14,15 en 16 september 2018.

Donderdagmorgen staan wij om half negen gereed in onze motorpakken 
en toebehoren. Want het is weer zover, het hotelweekend van de motor-
club gaat weer gebeuren. We gaan vier dagen naar Sundern in Sauer-
land. Er is af gesproken dat we om kwart voor negen bij Pekelahof  hier 
bij ons in Oude Pekela verzamelen, en om negen uur gaan rijden. Als wij 
bij de plek van bestemming komen zijn we niet de eersten. Even bijpraten 
met elkaar en ik vraag gelijk aan Kees of hij ook snoepjes bij zich heeft, 
want dat had hij bij de vorige toertocht beloofd. Dan geeft Jaap aan dat 
we gaan rijden. Het is heerlijk weer om te rijden, niet te warm en ook niet 
te koud. Tijdens de eerste stop komt Kees lachend met zijn snoepdoos 
aanzetten en ja natuurlijk iedereen lust wel wat. Na weer wat kilometers 
te hebben gereden word het tijd voor een bakkie leut met iets lekkers er 
bij. De lol en het plezier zit er al goed in, maar dat kan ook niet anders met 
zo’n mooie en leuke groep. Maar we missen wel drie personen, n.l onze 
vfrman en vrouw en Gelina die voor het eerst mee zou gaan. Via een hele 
mooie route komen we aan het eind v/d middag bij het hotel aan. Jaap 
vraagt of ik ons even wil melden i.v.m het parkeren van de motoren. Maar 
waar zit  hier de ingang ergens? Ja, eindelijk gevonden, en een mevr. ( 
blijkt de eigenaresse te zijn ) zegt dat we maar even om moeten rijden, 
dan doet haar man de garagedeur open. Na mij even  te hebben voorge-
steld zegt hij dat de motoren één voor één de garage in moeten en hij de 
plek aangeeft  waar  de motor gestald kan en mag worden. Ik heb niets 
gezegd, maar wel gedacht, zou hij nu werkelijk denken dat ze allemaal 
met elkaar in één keer naar binnen rijden?  Nou hij sprong nog net niet 
in de houding als er weer een motor naar binnen ging, jeminee, volgens 
mij had hij in het leger gewerkt. Het hotel was echt heel leuk en ook de 
kamers, niet klein in ieder geval. Eerst gaan we een drankje doen en dat 
kon ook buiten, want er was een mooi terras bij. Er word afgesproken dat 
we om zeven uur gaan eten, dan kon iedereen zich nog even opfrissen en 
verkleden. Toen de eigenaresse het voorgerecht kwam opdienen werd er 
verteld wat we gingen eten en dit gebeurde ook met het eten en het toetje. 
Nadat het eten ons had gesmaakt , hebben we nog wel buiten op het 
terras kunnen vertoeven. Bijna iedereen gaat naar bed, maar Jaap wacht 
nog even op Rudolf die inmiddels een appje had gestuurd 
tegen elf uur bij het hotel te zijn. Na even met hem een 
biertje te hebben gedronken zijn ook wij gaan slapen. 
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Vrijdagmorgen zouden we om half negen gaan ontbijten en om kwart voor 
tien een toertocht gaan rijden. Jaap had met Albert afgesproken dat hij 
voorop ging en Jaap en ik lekker achteraan. Maar helaas had Roelf zijn 
motor geen zin om te rijden. Het bleek dat de accu de geest had gege-
ven. Dus Roelf en Herma gingen met Sipke en Geertje op jacht naar een 
dealer. Wat een prachtige tocht  en mooie weggetjes. He Jur je moet 
hier rechts en niet recht door. Wij er achter aan, ja ik wil mijn schaapjes 
wel bij elkaar houden, haha. Maar hij had het eindelijk in de gaten. Hup, 
omgedraaid en weer naar de groep. Toen we weer bij het hotel aankwa-
men stond Roelf ons te filmen.Filmpje staat op de Mios website. Natuurlijk 
wilden we gelijk weten hoe het met de motor gesteld was. Gelukkig hij 
deed het weer, dus konden ze zaterdag mooi mee gaan om te toeren. 
Zaterdagmorgen verteld Jaap mij voor het ontbijt dat hij met Albert heeft 
afgesproken dat die met de grote groep een korte tocht gaat rijden. En wij 
gaan met een kleine ( snelle) groep een lange tocht rijden. Na het ontbijt 
togen we ons naar de garage en inderdaad zijn wij met een klein groepje, 
vier motoren maar. Rudolf gaat voorop, en Pieter, Roelf en Herma en 
Jaap en ik als hekkensluiters volgen. Oh wat mooi en heerlijk, zo door die 
bochten. En af en toe even het gas er op. Dan word besloten iets te zoe-
ken waar we kunnen eten en gebruik te maken van het toilet. Ja, eindelijk 
een bord met daar op kilometers verder een restaurant. Maar helaas, al 
wat we vinden of tegen komen, geen restaurant. Intussen zijn Rudolf en 
Pieter ook foetsie. We besluiten ook door te gaan en wellicht staan ze ons 
ergens op te wachten. En dan als we een dorpje binnen rijden zien Roelf 
en Herma een hotel. Jaap rijd terug om te kijken of hij de boys kan vinden. 
Roelf en Herma gaan het hotel binnen en ik rook even een sigaretje. En ja 
hoor inmiddels komt Jaap er weer aan met de boys. Ik ga ook naar binnen 
en kijk mijn ogen uit, jeminee wat sjiek allemaal. Een receptioniste verteld 
mij waar we kunnen zitten. Maar nu eerst het toilet opzoeken en daar tref 
ik Herma. Het zal hier wel duur zijn om te eten zeggen we tegen elkaar. 
Jaap verteld mij als ik naar het restaurant wil, dat we op een andere plaats 
zitten. Ik loop de verkeerde kant op en gelijk is daar die vriendelijke dame 
weer om mij de weg naar het restaurant te wijzen. He gezellig, we zitten 
met ons zessen aan een lange tafel. Dan komt de ober bij ons de bestel-
ling opnemen en of we iets willen eten. Ja hoor dat willen we heel graag. 
Als ik mijn menukaart open sla, zie ik Roelf en Herma al helemaal niet 
meer zitten, zo groot is die. Er staat helaas geen kleine hap op de kaart. 
Dus vraag ik de ober of hij ook een kleine kaart heeft en Jaap legt hem uit, 
dat wij vanavond nog in ons hotel gaan eten. Wij zaten in het verkeerde 
hotel zei hij, we hadden beter bij hem in het hotel kunnen 
logeren. 



H L Consultance

Henk Loois 
Kruirad 41 - 9697 ME Blijham
tel.: 06 40321265
mail: henkloois@hotmail.com

Papierbaan 15 - 9672 BG Winschoten - info@lingbeek-autotechniek.nl

Het adres voor:
Reparatie
Onderhoud
APK
Inbouw accessoires 
Aircoservice
RepaReparatie en onderhoud van 
motoren en scooters

voor alle 
merken!!
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Als ik vraag of het mogelijk is 
dat ik een stramme max krijg, 
moet hij lachen en zal de kok 
vragen. De anderen bestel-
len ook gelijk een stramme 
max om het de kok makkelijk 
te maken. Als de ober terug 
komt met de mededeling dat 
we allemaal een stramme max 
krijgen, zet hij twee mandjes 
met stokbrood en kruidenboter 
bij ons op tafel. Als ik zeg dat 
wij dat niet besteld hebben, 
zegt hij dat dat van de kok is. 
Herma maakt intussen een 
foto van ons en hij pakt haar 
haar toestel af en zegt dat ze 
moet gaan zitten. Want de 
gene die foto’s maakt komt er 
zelf niet bij op. En toen kwa-
men de Stramme Maxen er 
aan. Jaap durfde bijna niet te 
gaan eten, want het lag op 

een kristallen bord volgens hem. Nou het heeft ons heerlijk gesmaakt, 
kristallen bord of niet. Ik besluit naar buiten te gaan roken, dan kon ik zo 
in de loop mee naar de motor. Als we bij de motor zijn vraag ik Jaap wat 
hij moest betalen, want ik was wel even heel benieuwd. Nah, de mond viel 
mij open toen hij het bedrag noemde. De stramme max was nog goed-
koper als die we op de heenreis naar Sauerland hadden gehad. Na nog 
vele mooie weggetjes en weggen komen we bij ons hotel aan, en kort na 
ons komen ook de anderen weer . Na het eten zijn we met een hele groep 
buiten gaan zitten. En daar kwamen de moppen over tafel, we hadden 
tranen en buikpijn van het lachen. Wat kan het toch mooi en gezellig zijn 
met elkaar, en ik geniet daar zo van, heerlijk. En dan is het zondagmor-
gen, tijd om weer huiswaarts te gaan. Wat vliegen zo’n vier dagen ook om. 
Na het ontbijt even de hoteleigenaren bedanken voor de goede zorgen en 
de spullen van de kamer halen. Rudolf gaat met de motor op de aanhang-
wagen al weg, want zo was hij ook gekomen, om niet in het donker op de 
motor nog naar Sauerland te rijden, want hij had die donderdagavond nog 
een verplichting. Dan zijn wij ook allemaal gereed om te gaan. 
Door vele wegomleggingen moesten we een heel eind om rijden. 



TRANSPORTBAAN 28 -  WINSCHOTEN
WWW.BOSMABEDDENWINSCHOTEN.NL

PANIERBAAN 1B -  WINSCHOTEN
WWW.BOSMAWONEN.NL
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Een paar Duitse motorrijders halen ons wel heel gevaarlijk in, ze scheren 
vlak bij ons langs. En dan draait Jaap een weg in, waar hij niet in mocht 
op zondag als motorrijder. Als ik dat tegen hem zeg, zegt hij over twee ki-
lometer geld dat pas. Hahaha, na een paar bochten staat daar ineens een 
agent op de weg met een rood bordje in zijn hand. Aan de kant staan nog 
twee agenten en ook de drie Duitse motorrijders. De ene agent heeft een 
laser gun in zijn hand. We mochten niet verder en de agent  begreep heel 
goed en had dat ook al gezien dat wij daar niet reden om te gaan scheu-
ren, want daarom was het daar op zondag ook verboden te rijden ivm veel 
motor ongelukken. Jaap zijn pleidooi dat hij meende dat het bord pas na 
twee kilometer gelde hielp niet en ook niet of hij het door de vingers kon 
en wilde zien. De agent kon dat ook niet maken tegen over die Duitse 
motorrijders. Hij moest ons wel bekeuren. Ik was slap van het lachen. We 
moesten de motoren even aan de andere kant van de weg zetten op een 
soort parkeerplaats. Toen de agent  zag hoeveel  motoren er nog achter 
ons stonden, moest hij ook wel lachen. Nadat ze allemaal de boete be-
taald hadden en we foto’s hadden gemaakt, ja zelfs netjes gevraagd ivm 
de privacywet of we ze mochten plaatsen in ons motorclubblad en op 
onze site, mochten we of verder en dan het dorp in, niet verder de bergen 

in dus of terug. Onder het genot van 
koffie hebben we er behoorlijk om 
moeten lachen. In Bippen hebben we 
van een heerlijke schnitzelbuffet ge-
noten. Daar hebben we ook afscheid 
van elkaar genomen, want sommige 
sloegen eerder af. Met een klein 
groepje zijn we richting Oude Pekela 
gegaan. Tussen half zeven en zeven 
uur waren we weer veilig thuis. 

Wij kijken terug op een heel mooi en 
zeer gezellig weekend.
Marga Duit.
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Clubweekend 2018
door Geert Veenstra

Vertrokken vanaf pekelahof met 15 motoren en 21 personen,na voorspoe-
dige reis aangekomen in hotel
panoramablick in Sundern Sauerland.
We konden onze motoren parkeren in de garage.
Na kamerindeling en ons gedoucht te hebben konden we aan het diner.
Het hotel was een oudere gebouw maar verder prima verzorging,
met keurige nette en schone kamers, en goed eten.
Vrijdag en zaterdag mooie toertochten gereden.

Zondag  weer terug richting huis waar we nog een bochtige weg kregen 
waar aangegeven werd,
verboden voor motoren in wochenende, maar dat gold natuurlijk niet 
voor ons??. Het blijkt dat hier vooral in het weekend veel motorongeluk-
ken gebeuren (vandaar) Maar na  2 km stond der polizei ons al op te 
wachten,wel een nette politie man hoor.
We moesten allemaal 20 euro afrekenen, goede leer voor de volgende 
keer!
Maar we kunnen toch stellen dat we een hele mooie en plezierige week-
end hebben gehad
met een hele fijne ploeg mensen.

JAAP bedankt voor het organiseren hiervan. 
En misschien volgend jaar weer een gezellig weekend weg. 

Geert Veenstra
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Clubweekend 2018
door Rudolf Meijer

Menigeen had er lang naar uitgekeken maar 13 september jl. was het 
dan eindelijk zo ver, het jaarlijkse hotelweekend! Nu had het voor mij wat 
extra voeten in aarde omdat ik voor mijn toekomstige werkgever voor een 
landbouwbeurs naar een plaatsje onder Hannover was en dus na afloop 
eerst terug naar huis moest om de motor op te halen. Gelukkig wilden 
mijn toekomstige collega’s, waarmee ik carpoolde, ook vroeg naar huis en 
zodoende reed ik donderdag om 18:30uur mijn oprit op.

De reistassen voor het hotelweekend had ik al ingepakt en zo hoefde ik 
alleen maar de toiletspullen over te pakken en de motor op de Airtrailer te 
zetten. In de tussentijd had ik Jaap en Roelf een appje gestuurd met de 
vraag tot hoe laat ik me kon inchecken in het hotel, dit was echter geen 
probleem en zodoende ben ik om 19:00uur richting het hotel gereden. 
De reis er naar toe, uiteraard via de snelste route, verliep voorspoedig al 
waren de laatste kilometers wat lastig vanwege de plaatselijk zeer dichte 
mist. Om 22:30uur was ik dan eindelijk bij het hotel waar Jaap en de 
vrouw nog op mij zaten te wachten en was ook voor mij het hotelweekend 
begonnen.

Na een heerlijke nachtrust en ontbijt was het tijd om ons om te kleden en 
aan de eerste toertocht van het hotelweekend te beginnen. In het begin 
was het nog een beetje mistig maar gelukkig loste de mist al snel op en 
brak de zon door. Het was een prachtige toertocht door een schitterend 
landschap en na een lange dag toeren kwamen we om 18:00uur weer bij 
het hotel aan. Even douchen en toen konden we om 19:00uur aan tafel 
voor een welverdiend diner.

Ook de volgende och-
tend was het schitterend 
weer en beloofde ook 
dit wederom een mooie 
motordag te worden. 
’s Ochtends tijdens het 
ontbijt werd de keuze 
geboden om met een 
(iets) snellere groep te 
rijden en hier ben ik bij 
aangesloten. 

Omdat we toch iets sneller zouden rijden dan de andere 
groep besloten we onderling om voor de langere route te 
gaan omdat hier een aantal stukken met mooie (haarspeld)bochten in 
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zaten. Het was een hele mooie route, het enige wat vervelend was, waren 
de (vele) wegafsluitingen vanwege wegwerkzaamheden. Hierdoor moes-
ten we af en toe creatief zijn om de route te vervolgen maar met behulp 
van de Garmin en de “U” borden is het ons gelukt. Halverwege de dag 
begonnen onze magen te knorren en was het tijd om een restaurant op te 
zoeken. Dit bleek een nog niet zo’n eenvoudige opgave want in het gebied 
waar wij op dat moment reden waren niet veel restaurants en als ze er 
waren, waren ze ook nog gesloten. 

Uiteindelijk vond Jaap er een in een superdeluxe hotel, gezien de uitstra-
ling waren we bang dat we eerst de bank moesten bellen voor het opho-
gen van onze hypotheek maar dit bleek reuze mee te vallen. Hoe je je 
kan vergissen. De ober was een enthousiaste jonge vent die erg zijn best 
deed om het ons naar de zin te maken en ondanks dat de strammermax 
niet op de menukaart stond was het geen enkel probleem voor hen om er 
zes stuks te bereiden.
 
Na het eten vervolgden we de route en na wat omzwervingen over mooie 
kronkel weggetjes kwamen we om 15:30uur bij het hotel aan. We wilden 
nog even tanken en nadat we de vrouwen bij het hotel hadden afgezet 
zijn we met ons vieren nog even naar het tankstation op en neer gereden 
zodat de motor afgetankt in de garage konden worden gestald, zodat mor-
genochtend iedereen met een volle tank kon beginnen. Toen ik me had 
gedoucht en omgekleed was het zo vroeg dat ik besloot de motor alvast 
op de aanhanger te zetten, zodat ook ik morgen na het ontbijt meteen kon 
wegrijden.
Het avondeten was wederom heerlijk en na nog wat natafelen was het 
tijd om mijn bedje op te zoeken.  De volgende ochtend heb ik de laatste 
spullen ingepakt en in de auto gelegd. Na het ontbijt en de groepsfoto (wat 
nogal wat voeten in aarde had om iedereen op dezelfde tijd op dezelfde 
plaatst te krijgen), was het voor mij tijd om afscheid te nemen van de 
groep en de auto met de motor op de aanhanger huiswaarts te sturen.

De terugreis verliep voor-
spoedig al viel het me 
wel op hoe druk het was, 
op een zondag, op de 
autobahn. Om 12:30uur 
reed ik mijn oprit op en 
zat het hotelweekend er 
definitief op. 

Het waren prachtige dagen en wanneer ik tijd heb ben ik er volgend jaar 
graag weer bij. Aan alle deelnemers; bedankt voor jullie gezelligheid!
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Clubweekend 2018
door Roelf en Herma

Motorweekend 2018, Wildewiese

Het was me het weekendje wel. Een ieder zal zijn of haar eigen ervaring 
hebben. Hier de mijne!

Dit jaar maar weer eens wat later in het jaar. Achteraf geen slechte keuze, 
want wie wil er met ruim 30 graden op de motor zitten. 
September dus, vroeger donker, maar om die tijd rijden we toch niet meer.
 
Op donderdag verzamelen bij Pekelahof en vertrekken richting Wildewie-
se. De reis verloopt redelijk voorspoedig op wat Umleitungen na (iets wat 
een terugkeren fenomeen bleek te zijn dit weekend)
Aangekomen bij het hotel werden de motoren gestructureerd een plaatsje 
toebedeeld in de garage. 

De volgende morgen vol frisse zin richting garage en de motor naar buiten 
gerold. Dan de motor maar even starten om warm te draaien. NOT!! Klik 
en rrrrrrr. Lege accu dus, bizar!
Met hulp van Pieter een snelle analyse gemaakt en de hoofdzekering los-
getrokken. Wat blijkt, forse sluiting in het stekkerblokje. Dus eraf geknipt 
en met klemmetjes weer aangesloten. Maar helaas is de accu overleden 
want starten via de auto werkt ook niet. We besluiten dat de groep zon-
der ons de tocht gaat rijden. Wij gaan, met de motor op de aanhanger, op 
accu-jacht. 
Louis in Siegen is het doel. 
Volgens de App is het ong. 40 km, maar in werkelijkheid is het ca. 80 km. 
Daar doe je dus met al die slingerwegen en omleidingen, ondanks de 
snelle 150pk Diesel van Sipke, toch 1,5 uur over. 
Daar een accu gekocht, gemonteerd en starten maar. En wat denk je, 
lopen als een zonnetje. #blijalseenkind. En weer 1,5 uur terug, motor 
gestald en op naar Sorpesee of even wat kleins te eten, want dat is er bij 
in geschoten. 
Als we terug bij het hotel zijn, komt de groep ook net weer binnen. (Het 
filmpje daarvan zal inmiddels wel op de site te vinden zijn). Nadat ieder-
een bijgepraat is, kunnen we om 19:00 uur aan tafel en na een gezellige 
avond is deze dag voorbij.
Zaterdag: Ik ben op tijd wakker pak de motorsleutels en ga naar de motor. 
Sleutel erin, draaien en... pfff alles doet het. 
Vertrouwen is leuk maar controleren in beter.





We besluiten vandaag om twee groepen te maken één groep doet de 
lange tocht en de andere groep doet de korte. Rudolf, Pieter, Jaap, Marga, 
Herma en ik gaan de lange tocht rijden. De reis gaat met de nodige om-
leidingen en een paar trajecten met veel leuke bochtige weggetjes voor-
spoedig. Het vinden van een luchplek is echter wel een dingetje. Uiteinde-
lijk komen we bij Landhotel Doerr in Feudingen terecht met 4 sterren! Na 
een welkom ontvangst besluiten we allen een Strammer Max te nemen, 
en die smaakt voortreffelijk. De route wordt uiteindelijk vervolgd en via nog 
een uurtje bochtjes rijden, komen we weer aan bij het hotel. We beslui-
ten toch noeg even te gaan tanken om de motor klaar te hebben voor de 
terugreis van de volgende dag. 
(de motor heeft geen misslag gedaan, vertrouwen moet nog wel weer 
komen)

Zondag: na het ontbijt gaan we de groepsfoto maken, tjong wat kan dat 
lang duren, maar het is gelukt. De reis gaat eerst nog binnendoor en he-
laas over een weg waar je in het weekend met een motor niet mag rijden. 
Daarmee worden we geconfronteerd als we op de top door de Polizei wor-
den staande gehouden. Opmerkingen als gruppen-rabbat en “wir haben 
es nicht gewust” hebben geen effect en we moeten stuk voor stuk pinnen. 
Het verwahnungsbedrag €20,--. (schiet me spontaan een nummer van 
Doe Maar te binnen - “is dit alles”) N a een uurtje mogen we de reis ver-
volgen, we hoeven niet terug. Na wederom wat umleitungen komen, we 
aan het eind van de middag, aan bij Uffz (Mol) die voor ons een schnitzel-
buffet hebben klaar gemaakt.
Dat gaat er goed in. Daarna wordt er van een ieder afscheid genomen en 
vervolgen we de route naar huis.

Kortom, het was me het weekendje wel. Memorabel!!, weer eentje die bij 
mij zal blijven hangen.

Iedereen bedankt.
Roelf en Herma
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Jubileumtocht 2018
door Arie de Boer

Zondag 7 oktober 2018 de “”Jubileumtocht 2018””. Zo luidde de, eind sep-
tember, de ontvangen uitnodiging voor de tocht.

De hele week alvast de weerberichten een beetje in de gaten gehouden 
en die leken in eerste instantie niet de meest gunstige om een Jubileum-
tocht te rijden. Maar naarmate de week vorderde werden de voorspellin-
gen steeds positiever.

De inschrijving deze keer bij Eetcafé De Gouden Leeuw te Wedde en wel  
tussen 09.30uur en 09.45uur. Zo laat ?? Even beter kijken. De tocht bleek 
“”maar”” een 180km te zijn.

Rond 09.15uur was het al aardig druk in Wedde. In eerste instantie leek 
het een beetje op een Pan European treffen want de ene Pan na de 
andere kwam aanrijden. Maar het gezelschap wel al snel gemêleerder. 
Uiteindelijk stopte de teller bij 32 motoren waaronder ook een aantal 
nieuwe en een zestal jonge rijders met mooie sportmotoren. Erg leuk dat 
zij met MIOS een toertocht wilden rijden. Rond 10.30uur is onze groep 
gaan rijden.

De route ging via Onstwedde en binnenwegen naar Stadskanaal. Vandaar 
via Drouwenerveen, Gasselte het mooie Drenthe in. De toercommissie 
had nu ook weer veel mooie, veelal smalle binnenwegen gevonden door 
het Drentse landschap.
Van Borger ging het binnendoor naar Schoonloo, Elp, 
Zwiggelte naar Westerbork.



VCA**
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Het weer was inmiddels erg goed te noemen en de temperatuur had een 
ideale hoogte bereikt om motor te rijden. Regelmatig moest het zonnevi-
zier naar beneden. 

In Westerbork, na ca. een goede 60km, de eerste koffiestop bij Abdij Wes-
terbork. Dit hotel – restaurant beschikt over een prachtig overdekt terras 
met prachtige lounchesets met grote tafels, haarden en verwarmingen. 
Uiteraard het belangrijkste niet te vergeten: een uitstekende en correcte 
bediening met vriendelijke medewerkers. De cappuccino met appelgebak 
(met heerlijke slagroom) smaakte dan ook zeer goed en het was hier goed 
vertoeven in een heerlijk zonnetje. Langer dan gebruikelijk met een toer-
tocht hebben wij genoten op dit terras. En eerlijk gezegd de menukaart 
nodigde uit om nog langer te blijven maar de tocht riep haar plicht. Echter 
wel een aanrader om eens een bezoek te brengen.

Via de mooie, bekende Drentse binnenwegen met mooie bossen en land-
schappen ging het naar Dwingeloo. De toercommissie had na Dwingeloo 
ook weer prachtige binnenwegen weten te vinden die door tal van kleine 
Drentse dorpjes gingen. Dorpjes waar je niet ieder weekend komt. Mede 
uiteraard door het uitstekende weer was het genieten van de uitzichten op 
het Drentse landschap.

De tweede stop was gepland in Zweeloo. Helaas was dit restaurant onder-
bezet en duurden de bestellingen een eeuwigheid. Een paar rijders kon-
den het geduld niet opbrengen en zijn maar doorgereden. Na een drankje 
zijn wij ook verder gegaan.

Van Zweeloo ging de route via Noord-Sleen naar Klijndijk. Na Valther-
mond en Musselkanaal werden wij nog getrakteerd op een mooie rit door 
het mooiste gebied van Oost-Groningen. Dit gebied heeft letterlijk alles te 
bieden. Fijne bossen met rustieke plaatsjes cq. gebieden, mooie verge-
zichten en waterstromen.

Tegen 15.30uur waren wij terug in Wedde en de tocht was volbracht. Een 
tocht waarbij wij nog nooit zo laat zijn vertrokken en zo vroeg weer terug 
waren.

Maar toercommissie dit was met recht een mooie tocht.

Bedankt hiervoor !!



voor dier, tuin en hengelsport
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Jubileumtocht 2018
door Rudolf Meijer

Zondag 07 oktober jl. werd de jubileumrit georganiseerd ten ere van het 
25 jarig bestaan van de club. De weersvoorspellingen waren zeer roos-
kleurig, ondanks het feit dat de temperatuur een flink stuk lager uit zou 
komen dan een dag eerder maar dan kan je je tegen kleden.

Om negen uur in de ochtend was ik thuis klaar en besloot in toeristisch 
richting cafe De Leeuw in Wedde te rijden alwaar vanaf 09:30uur kon 
worden ingeschreven voor deze toertocht. Halverwege tussen Nieuwe 
en Oude Pekela kreeg ik al last van koude vingers, dus er maar even de 
handvat verwarming er bij aangezet. 

Ik kwam als eerste aan en besloot om nog even lekker in het zonnetje 
te blijven staan, ook omdat het bord van “gesloten” nog op de deur van 
het cafe hing. Even later kwamen er al meer deelnemers aangereden en 
ging ook de deur van het cafe open. Na het inschrijven en een kop koffie 
met een heerlijke plak cake besloten Gert, Patricia, Pieter en ik dat het de 
hoogste tijd was om op pad te gaan.

Aangezien ik de enige was die de route in zijn Garmin had geladen werd 
ik al snel tot gids gebombardeerd en nadat ik even had nagevraagd welke 
kant op de route begon konden we vertrekken. Het is namelijk niet altijd 
duidelijk wanneer je start met een route op je navigatie welke kant je op 
moet beginnen en niets is knulliger dan binnen 10 meter te moeten keren.

De route bracht ons via mooie slingerwegen binnendoor via Onstwedde 
en Stadskanaal naar Gasselte, waar ik even mijn oriëntatie kwijt was om-
dat ik nog nooit zo naar Gasselte was gereden, prachtig. We reden verder 
via Borger en Schoonlo naar Westerbork waar we onze koffiestop hebben 
gehouden. We namen plaats aan een tafel met een open vuur in het mid-
den en zodoende was het lekker warm op het terras. Nadat we onze kop-
pen koffie en cheescakes hadden afgerekend werd het tijd om de motoren 
weer te starten.

We moesten een klein stukje terugrijden op de route en reden via een lus 
over Spier, Uffelte, Ruinen naar Aalden en vervolgens verder via ’t Haantje 
waarop 1 december 1965 de grond een vijftig meter hoge 
boortoren volledig opslokte tijdens een proefboring naar gas. 





De grond rond de boortoren begon plotseling te borrelen en er klonk 
gerommel. Her en der ontstonden moddervulkanen en enkel aanwezigen 
moesten rennen voor hun leven wanneer de grond de boortoren en enkele 
caravans helemaal opslokt. Er ontstond een krater met een breedte van 
dertig meter en tot op de dag van vandaag is niets van de boortoren terug 
gevonden. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden Tot zover een 
klein beetje geschiedenis, die ik destijds van mijn oud NAM collega’s heb 
gehoord, tijdens een mooie motorrit. 

In Musselkanaal maken we nog een korte stop om te kijken bij Musselka-
naal on wheels en rijden daarna via Sellingen en Vlagtwedde terug naar 
de eind bestemming Wedde. Na nog even te hebben nagepraat scheiden 
hier onze wegen en gaat een ieder op eigen gelegenheid naar huis.

Het was wederom een prachtige route met heerlijke stuurwegen en waar 
men volop kon genieten van het steeds wisselende landschap. Vanaf mijn 
zijde wil ik dan ook de toercommissie een grote pluim geven voor het ma-
ken van alweer een hele mooie toertocht. Ga vooral zo door!

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



info@schildersbedrijfstukje.nl  -   www.schildersbedrijfstukje.nl

Glasservice, Schilderwerken
en Timmerwerken



Clubkampioen 2018
door Roelf Hummel

Zoals ik tijdens de vorige ledenvergadering geopperd had, ben ik dit jaar 
gaan registreren wie er tijdens welke activiteit aanwezig was.
Van theorieavond tot toertocht, nieuwjaarsreceptie of ledenvergadering.
Aan elke activiteit hebben we (toercommissie) punten toegekend, waarbij 
we de aanwezigheid op de ledenvergadering hoger gewaardeerd hebben.
Op deze manier kon men punten verzamelen door mee te doen aan de 
diverse activiteiten.

Dit jaar was een testjaar 
om te kijken of e.a.a. zoals 
ik het in mijn hoofd had 
ook zou werken. Volgend 
jaar wil ik het weer gaan 
bijhouden en maken we 
in de eerste Pitstop van 
2019 bekend welke punten 
gehaald kunnen worden, 
zodat een ieder daardoor 
gemotiveerd kan worden 
om toch mee te gaan met 
een tocht!
Hoop dat de winnaar van 
dit jaar dan verslagen zal 
worden.
Hiernaast de Top 25 van 
dit jaar.

Een motorgroet
Roelf
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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 an-
dere kun je ongetwijfeld je voordeel mee doen. Heb je zelf een goede tip 
hebt voor andere motorrijders, laat het de redactie even weten.
Dit zijn voor dit jaar ook mijn laatste tip die ik voor jullie heb opgezocht. 
Volgend jaar probeer ik met wat nieuws te komen, moet nog even kijken 
hoe ik dit ga aanpakken.

Tip 36: 
Kijk tevens uit met helmen in de aanbieding (die al langer liggen): het 
piepschuim in de helm wordt door de jaren heen harder en verliest uitein-
delijk zijn demping (gemiddeld geven fabrikanten als Shoei 5-7 jaar aan). 
Als een helm al 5 jaar of langer ligt (je kunt dit ook tegenkomen op bijvoor-
beeld: op de Motorbeurs Utrecht) dat ook hiervan de demping minder is. 
Dit zal niet zo snel gaan als in de buitenlucht, maar wel iets om rekening 
mee te houden.

Tip 37: 
Controleer bij het achterwiel met enige regelmaat of de markeringen van 
de kettingspanners op de achter brug aan beide zijden even ver staan. 
Check het eventueel met een schuifmaat. Dit voorkomt slijtage aan de ket-
ting. Dit is eveneens zeer belangrijk bij het spannen van de ketting

Tip 38: 
Bij de betere druppelladers (zoals CTEK en Optimate) wordt standaard 
een extra kabel meegeleverd voor vaste montage op je motor. Daarmee 
kun je de aansluiting onder je zadel maken en hoef je niet met krokedil-
lenklemmen te werken. Dit is ook handig als je moeilijk bij de accu kunt. 
Overigens kan diezelfde aansluiting ook voor bijvoorbeeld je navigatie 
worden gebruikt als je die kabel in de buurt van het stuur legt.

Met vriendelijke groet
Albert M. de Boer
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- Het herfst is aan getreden met warme dagen

- Het motor toerseizoen al weer ten einde is

- De laatste toertocht op 4 November verreden is

- Op deze dag ook ons 25 jarig bestaan is gevierd  

- Dit heeft plaats gevonden in de Binding te Oude Pekela

- Dit een super gezellige avond was met muziek

- Ieder een leuke herinnering mee naar huis kreeg

- Er nieuwe leden bij de club zijn gekomen?

- Het ledenbestand boven de honderd is?

- Wij allen hier erg blij mee zijn!

- Vele leden meehelpen op bepaalde posten?

- Vele handen licht werk maken?

- Bestuur, toercommissie en redactie team alle leden en 

  adverteerders een prettige jaarwisseling toe wensen!!

- Nieuwjaars visite op 12 Januari 2019 is 

 bij Ying Ping in Winschoten!!  

Wist u dat? door Christien Spa

Nieuwe leden!

Jeroen Ruiter uit Winschoten

Hartelijk Welkom bij onze gezellige motorclub!!
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Verjaardagskalender
DECEMBER  

  5 dec 1941 Jan Meijer
10 dec 1957 Albert Kupers
12 dec 1951 Willem Sopar
13 dec 1962 Herma Hummel-Waarheid
14 dec 1947 Klaas de Wind
15 dec 1959 Ruud Westerbaan
16 dec 1956 Klaas Keijzer
18 dec 1963 Rene Lans van der
21 dec 1965 Jan Wierenga
29 dec 1958 Albert de Boer

JANUARI
  
10 jan 1968 Gert Lesterhuis
14 jan 1964 Geert-Jan Glazenborg
20 jan 1966 Loes Middel
20 jan 1967 Jannie Mulder-Hummel
21 jan 1962 Siena de Boer
24 jan 1965 Lyda Teuben-Schutter

FEBRUARI  

  1 feb 1964 Henk Jelijs
12 feb 1970 Peter  de Vries
15 feb 1958 Chris Timmer
21 feb 1963 Dick Baar
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De Stamtoavel door Ben Brader

Een gynaecoloog met een burn-out kan geen vrouwelijke geslachtsorga-
nen
meer zien. Hij besluit het roer volledig om te gooien en zijn jongensdroom
te volgen. Hij gaat in de leer voor automonteur en ter afronding van de
cursus moet hij een toets afleggen. Hij moet een auto uit elkaar halen en
weer in elkaar zetten en kan daar maximaal 100 punten voor krijgen.
Na afloop feliciteert de examinator hem en zegt: “U bent met vlag en
wimpel geslaagd en krijgt daarvoor 200 punten”.
“200 punten, hoe kan dat? vraagt de voormalige gynaecoloog. “100 was
toch het maximale” De examinator zegt:”50 voor het uit elkaar halen en
50 voor het in elkaar zetten van de auto en 100 bonuspunten omdat u
het allemaal via de uitlaat heeft gedaan”.
 

Twee mannen zitten aan de bar en krijgen een heftige ruzie en begint
de een de ander te beledigen. “Ik heb het met je moeder gedaan!”
roept hij. De hele bar wordt stil en luistert mee. ”Ja jongen ik heb het
met je moeder gedaan!” schreeuwt de man nog een keer.
De ander is niet onder de indruk en zegt: “Ga naar huis pa, je bent dron-
ken.
 

Een groot primeur: De eerste Viagra baby is geboren en kon direct al 
staan.
 

Jantje: “Oma, bent u van karton?” Oma: “jongen hoe kom je daar nou bij?”
Jantje: “Papa zegt altijd, daar heb je die ouwe doos ook weer”.
 

Als een man bijkomt uit de zware en langdurige operatie, kijkt hij recht in
het in het ernstige en schuldbewuste gezicht van de chirurg.
“Het spijt me verschrikkelijk”, zegt de chirurg. “We zullen u opnieuw
moeten opereren, want ik heb in uw buikholte mijn handschoenen
achtergelaten”. “Ach”, zegt de man grootmoedig, “doet u geen moeite
dokter ik koop wel een paar nieuwe voor u”.
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Een apparaat waar je mee naar de sterren kijkt is een Telescoop.
Een apparaat waar je mee naar hele kleine beestjes kijkt is een Micro-
scoop.
Een apparaat waarmee je vanuit een duikboot kijkt boven het water is een
Periscoop.
“En Pietje”, vraagt de meester. “Hoe noem je een apparaat waarmee je 
door
muren heen kunt kijken”. Pietje: “Een raam meester”.

In het zonnetje gezet 
Tijdens het etentje dat sinds 
de laatste jaren bij onze smik-
keltocht hoort, werd ons aller 
Christien Spa in het zonne-
tje gezet omdat zij natuurlijk 
(mede)oprichtster is van onze 
gezellige motorclub die dit jaar 
maar liefst 25 jaar bestaat.

Christien kreeg van 
penningmeester(es) Debby een 
mooi bos bloemen overhandigd 
waarmee ze duidelijk in haar 
nopjes was.
Hopelijk wil Christien nog vele 
onze moederkloek zijn!

Zieke leden 
Het bestuur, toercommissie en redactie wenst alle zieke leden een voor-
spoedig herstel, een flinke opkikkertje  en een dikke motorknuffel.
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Lid worden?

5
5

MIOS’93
Blijham
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. 24/7 bereikbaar                                                                                

. Landelijke dekking

. Nationaal en Internationaal

. Palletdistributie

. ADR transport

. Scherpe tarieven

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


