Voorwoord
Beste motorvrienden,
Het eerste voorwoord 2019.
De tweede zaterdag in januari hadden we onze jaarlijkse Nieuwjaars bijeenkomst bij Ying
Ping en wat hebben we weer heerlijk gegeten.
Week later de Motorbeurs in Assen, ben er zelf ook even geweest, maar viel wel tegen
hoor, het is net of het steeds minder wordt.
Hebben jullie de motor ook nog in de winsterstalling? Ja toch, we hebben nu toch wel
echt een kwakkelwinter zeg, dan vriest het weer en dan weer dooi, af en toe een beetje
sneeuw.
Voor de liefhebber hebben we in februari nog de verkeersbijscholing of hoe je dit ook wilt
noemen bij Schuringa. Info volgt.
Vrijdag 1 maart a.s. hebben we onze ALV in de Binding met een hapje en een drankje.
Jullie krijgen hiervoor nog een uitnodiging.
Neem aan dat jullie allemaal uitzien naar onze eerste tocht.
Dit is de opentourtocht en wel op eerste Paasdag 21 april a.s. We hopen dan ook weer
vele van jullie te mogen begroeten.
Dit keer een kort voorwoord, maar er is in dit clubblad verder genoeg te lezen.
Allemaal veel plezier gewenst met het lezen van 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 			

(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
Henk Loois
Kupers, Albert
Boer, de Arie

(e-mail: info@mcmios93.nl)
Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597-561983
Lutjeloosterweg 4, 9697VB Blijham, 0597-562490
Blijhamsterweg 10, 9672AA Winschoten, 0597-561136

Toercommissie			

Jaap Duit
René Hoesen
Roelf Hummel
Luppo Teuben

Redactie

Debbie de Boer
Marga Duit
René Hoesen

(e-mail: toercommissie@mcmios93.nl)
H. Westerstraat 46, 9665 AM Oude Pekela, 06-42489683
Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 0597-618927
Thorbeckelaan 58, 9665 CE Oude Pekela, 0597-613647
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, 06-18490176
Burg. v. Bakkeneslaan 18, 9665 GX Oude Pekela, 0597-618927

Kopij voor nummer 2, 2019 moet
binnen zijn voor 13 mei 2019.
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Het bestuur

Voorzitter: 		
Penningmeester:
Secretaris: 		
Algemeen bestuur:

Albert de Boer
Debbie de Boer-Knol
Christien Spa
Henk Loois, Albert Kupers en Arie de Boer

Agenda 2019
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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

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, 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!!!!
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.
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Industrieweg 6 9699 SK Vriescheloo 06 31 55 31 71 kuiper18@hotmail.com

Nieuwjaarsbijeenkomst
Ying Ping 2019

door Marga Duit

Zaterdagavond 12 januari 2019 werden we weer om zeven uur in Ying
Ping te Winschoten verwacht. Daar hadden we n.l. weer onze nieuwjaar
buffet van de motorclub.
Nadat we iedereen een gelukkig nieuwjaar hadden gewenst , hebben wij
ook plaats genomen. Toen Albert even het woord had gedaan, kwamen
ze langs om te vragen wie er soep wilde, een consumptie hadden we al
inmiddels, anders konden we niet proosten met elkaar.
Na de soep mochten we ons te goed doen aan het buffet. Het zag er weer
heerlijk uit zoals we daar gewend zijn, en het smaakte ook weer heerlijk.
Een paar mensen die anders altijd aanwezig zijn, waren er nu helaas niet.
Wellicht hadden ze iets anders die avond. Maar daar in tegen waren er
ook weer nieuwe mensen bij.
Het was weer gezellig , leuk en lekker. Deze avond werd bezocht door 41
leden. Helaas zijn er geen foto’s gemaakt.
Marga Duit.
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Hoe begon jullie
gemotoriseerde leventje?

door René Hoesen

Eigenlijk begon het voor mij
al als peuter bij mijn moeder
achterop de Kapteijn Mobilette
naar tante Zus in Exloo was
het volgens mij. Ik schijn er
zelfs een keer te zijn afgevallen volgens mijn pa. Nu hoor ik
jullie denken: “dat verklaart een
boel Hoesen!” Een donkere
rode brommer was het volgens
mij. Mijn pa was altijd automonteur dus ook voor mij moest er
iets te knutselen zijn op motorisch vlak dus vanaf mijn 6e croste ik over het grasveld door de straat.
De buurt zal er vast wel eens flauw van zijn geweest maar dat was nog
in een tijd dat er niet zo veel gezeurd werd. Ik vergeet ook nooit weer de
oranje Nolan helm die ik op had. Veel te groot, zonder vizier, maar wel met
kinbandje met drukknoop. Dat waren eerst automaatbrommers en rond
mijn 10e levensjaar kreeg ik mijn eerste
schakelbrommer, een Kreidler met 3
handversnellingen en zo’n mooi groot
voorspatbord. Ik was zo blij als een aap
met 3 l%llen! Alhoewel de eerste keren
wegrijden natuurlijk nog wel met het nodige gebok ging natuurlijk. Ook nog een
keer op een klein crossmotortje mogen
rijden, en toen wist ik het, ik wilde later
motor rijden op zo’n grote crossmotor,
niet wetende dat ik niet van die hele
lange benen zou krijgen later. Op mijn
12e jaar met mijn pa naar toentertijd Jaap Middel in Stadskanaal, zomaar
voor de lol volgens mij. Pa had vroeger ook wel motorgereden maar nooit
de moeite genomen om zijn rijbewijs te halen. Bij Middel stond een oranje
Kreidler RMC en daar werd zo’n deal gesloten dat ik een week later trotse
eigenaar was. En nu nog maar even 4 jaar elke dag afstrepen tot mijn 16e
verjaardag. Volgens mij ben ik begonnen met strepen toen ik nog iets van
1400 dagen moest wachten.
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Zorg schoenspecialist voor
aanpassing confectie schoeisel

Maar wel door de straat rijden natuurlijk en poetsen, poetsen en nog eens
poetsen. Ook werd de cilinderkop er geregeld afgehaald, totaal onnodig
want er werden geen kilometers gemaakt. Eindelijk 16 en toen alle schooldagen naar de MTS in Stadskanaal. En toen al drukte ik de Kreidler in
bochten naar beneden voor het lekkere bochtengevoel. Mijn kameraad
had toen een Zündapp KS 50, stiekem uitgevoerd met 80 cc cilinder, dus
dat liep als de brandweer. Neef van mij had toen een Benelli van Zaaiman
in Oude Pekela en dat moest ook zo nodig voorzien worden van maar
liefst een 100 cc cilinder. Extra power werd weer teniet gedaan door montage van een groot achterwiel met noppenband, maar stoer stond het wel
en lawaai had het ook. In 1992 motorrijbewijs gehaald en een Yamaha DT
250 met de nodige problemen kwam in de te kleine schuur te staan. Het
hele huis rook naar 2-takt benzine, maar een lol dat ik had! Daarna werd
het een paar jaar stil in motorland tot 2003 er een heuse Honda Silverwing
motor in de garage kwam te staan. Deze motor had ook de nodige problemen want als ik de koppeling introk, dan ging het voorlicht branden. Dui-

delijk een massaprobleem en er werd naarstig gezocht naar een compleet
nieuwe kabelboom. Werd ook gevonden maar al voor montage gingen we
over naar een Honda Shadow 750, paar maanden op rond gereden, maar
gaf niet echt het motorgevoel en dat werd op een zaterdag in Februari een
Honda VFR 750f.
Een zwarte met witte wielen en de uitlaten waren compleet
leeggeblazen dus een een heerlijk V4-sound. Maar die had al de nodige
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kilometers en werd dus rond de TT ingeruild voor een VFR 800fi, met net
als de 750f zo’n heerlijk gierende tandwieltrein. Hier toch wel een paar
jaartjes opgereden en ook onze eerste motorvakanties op gemaakt alvorens deze werd ingeruild op de eerste VTEC, zonder de gierende tandwieltrein maar wel met het bijzondere VTEC-systeem van Honda waarbij
niet alle 16 kleppen open gaan bij lage toeren. Dat zijn 2 grijze exemplaren, 1 zwarte en sinds de laatste jaren een zwart/wit exemplaar van de
laatste lichting geworden. Al een tijdje aan het zoeken naar een geschikte
opvolger maar nog niets gevonden.

Tot zo ver mijn/onze brommer/motorgeschiedenis en ik hoop dat ik jullie
een beetje geprikkeld heb om ook jullie gemotoriseerde geschiedenis met
ons te delen in de pitstop. Gebina heeft als jeugdige ook brommer gereden en later ook op de motor bij haar broer meegereden dus ook hier was
het wel duidelijk dat ze wel voor het ruige motorleven is gemaakt.
René en Gebina Hoesen.
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Toercommissie

door Jaap Duit

Toercommissie MCMIOS’93 het hoe en waarom.
Een toercommissie van een motorclub in stand houden is geen kleinigheid. Wat heb je nodig?? Een paar leden die zich 100% gaan inzetten om
voor de club mooie tochten uit te zetten. Het uitzetten werd jaren geleden
nog gedaan met een gewone landkaart en om de afstand te bepalen werd
hierbij gebruik gemaakt van een klein wieltje (meetinstrumentje).Met de
kaart op schoot in de auto een schrijfmap mee en rijden met die hap en
uitzoeken waar de mooi slingerwegen te vinden waren.Tegenwoordig
gaat dit een stuk anders.We werken nu met Garmin en Basecamp,het
werk blijft gelijk maar we zitten niet meer met een grote landkaart op
schoot,maar zetten alles op de computer uit en laden dit in onze navigatie.
Het scheelt wel ruimte op schoot in de auto tijdens het uitzetten maar het
schrijfwerk blijft gelijk,ook het zoeken naar steeds weer nieuwe en mooie
stuurweggetjes blijft een grote opgave.Als dit alles klaar is en uitgewerkt
als GPX bestand en een Word document(voor de leden die de route nog
graag vanaf papier willen rijden) dan wordt de hele route een week van
te voren gecontroleerd op wijzigingen/foutjes en wegomleggingen.Veel
leden vergeten dan ook dat het onmogelijk is te vermijden om over dezelfde wegen te rijden,we zijn wel beperkt tot een cirkel van +/- 250 kilometer.Toch lukt het soms wel weer om een nieuw stukje te vinden, maar
dit wordt steeds moeilijker.Ik doe dit nu al meer dan 15 jaar,en als je op
mijn computer Basecamp bekijkt waar ik alle routes in heb zitten, dan is
het een wirwar van kleuren en routes en je zou haast zeggen,er zijn geen
nieuwe wegen meer te vinden.We doen het nog steeds met veel plezier
en inzet,maar als we zien dat de opkomst soms toch wat tegenvalt denk
ik wel eens waarvoor doe ik het nog.Wij willen natuurlijk zoveel mogelijk
mensen het plezier laten beleven van een leuke tocht met leuke gezellige mensen om je heen, en niet alleen om te rijden, maar het ook als een
sociaal evenement zien.Regelmatig even stoppen om te kletsen/koffie
drinken/wat eten enz…….
Voor vragen en/of suggesties kun je altijd bij ons terecht toercommissie@
mcmios93.nl of een telefoontje naar mij mag ook 06-42489683. Ik hoop
veel van jullie eens te zien met een van onze toertochten zodat wij ook
weten waarvoor we het allemaal doen.
Mvg Jaap Duit
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Reiki praktijk Balans
Lichaam en geest in balans

Henk Loois

Reiki Master

Kruirad 41 - 9697 ME Blijham
tel.:0597 561983 - mob.: 06 40321265 - mail: henkloois@hotmail.com

15 jaar Basecamp routes
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PANIERBAAN 1B - WINSCHOTEN
WWW.BOSMAWONEN.NL

TRANSPORTBAAN 28 - WINSCHOTEN
WWW.BOSMABEDDENWINSCHOTEN.NL

Motorbeurs Utrecht 2019

door Rudolf Meijer

Ook dit jaar zijn we (Gert Lesterhuis en ik) naar de motorbeurs in Utrecht
geweest. De dag begon anders dan anders want omdat Gert nu in de
buurt woont besloten we om met de trein vanuit Veendam via Groningen
naar de beurs te gaan. Hiervoor hadden ik een voordelige combikaart á
29,- en voor dit bedrag kan je (met een privé) auto eigenlijk niet op en
neer naar Utrecht inclusief de entree.
Dus in plaats van dat ik ’s ochtends eerst met de auto naar Gert reed ben
ik nu op de fiets gestapt richting Veendam vanuit Nieuwe Pekela en heb
de fiets bij mijn ouders gestald. Zij wonen vlak bij het station namelijk en
op die manier kon ik ’s avonds ook weer met de fiets naar huis, dat is met
het stallen op het station altijd maar weer afwachten, zeker als je een
nieuwe fiets hebt.
Om 08:21uur begon onze reis vanaf station Veendam naar Groningen
waar we bij aankomst alleen maar het perron over hoefden te steken
voor de intercity naar Utrecht CS. Omdat alle treinen richting het westen
beginnen in Groningen hadden we het voor het uitkiezen waar we wilden
zitten, dit was voor Gert een openbaring. Dit omdat hij voorheen in Assen
instapte en daar de trein vaak al
tjokvol zat.
Het duurde overigens maar kort of
onze coupé stroomde vol reizigers en op een gegeven moment
hoorde ik: “He moi, doe ook noar
Utrecht?”. Blijken het bekenden
van mij te zijn van uit de tijd dat ik
nog bij MTC Veendam & Omstreken zijn. Gedurende de reis hebben we mooi bij kunnen praten en
voor we het wisten stonden we op
Utrecht CS.
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Bij binnenkomst van de beurs was het al lekker druk maar het viel ons wel
op dat er een aantal standhouders misten t.o.v. vorig jaar. Na wat rondgelopen te hebben kwamen we bij mijn “vrienden” van Airtrailer aan waar we
een kopje koffie kregen aangeboden en we wat hebben bijgepraat. Hierna
een ronde gemaakt over de beurs en het was duidelijk zichtbaar dat er
een paar grote dealers en importeurs misten. Er stonden minder motoren
dan voorgaande jaren en voor mijn gevoel was het nu meer kleding, toebehoren en catering. Niet erg maar anders dan voorgaande jaren.
Gert had in de trein al gezegd dat hij een stel nieuwe aangemeten oordoppen wilde en onderweg had ik op de website van de beurs de aanbiedingen al een beetje bekeken en vergeleken. Uiteindelijk hebben we beide
voor Alpine gekozen, beide inderdaad want ook mijn oordoppen waren
aan vervanging toe. Ik heb namelijk nog de harde variant en deze zijn bij
langere ritten zeer oncomfortabel om te dragen (en dus draag ik ze niet
vaak) dus ik wilde deze keer de zachte variant. Op de stand van Alpine
aangekomen was het een drukte van jewelste, alsof ze weggegeven werden. Ik ving echter een gesprek op van een hostess dat achterin de stand
nog voldoende plaats was. Dus zijn wij meteen doorgelopen naar achteren en binnen 5 tellen stond er al een medewerker naast ons onze oren te
controleren en ze vervolgens vol te spuiten met pur. Vervolgens moesten
we 5 minuten onze mond houden om de afdrukken niet te beïnvloeden.
Dat is moeilijk maar het is ons gelukt. Toen we hadden afgerekend (de
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oordoppen worden thuisgestuurd) hebben we nog een beetje rondgekeken maar het was inmiddels zo druk geworden dat we het beiden voor
gezien hielden en we de trein naar huis gepakt hebben.
Al met al weer een leuke motorbeurs en met het schitterende
weer krijg je echt weer zin om
te gaan motorrijden, wat we dan
ook in het aansluitende weekend
gedaan hebben.

29

TT Festival
In 2019 drie avonden TT Festival
De voorbereidingen zijn begonnen en de eerste mededeling die we kunnen doen, is dat het TT Festival in 2019 van donderdag 27 juni t/m zaterdag 29 juni is. Op de woensdagavond wordt geen livemuziek georganiseerd. De komende editie van het TT Festival kent dus drie avonden feest.
Voor de echte diehards onder ons misschien een vervelende mededeling.
Maar de zonnige zijde ervan is dat je je geld maar over drie dagen hoeft
te verdelen, een dag minder ‘moeilijk uit bed komt’ en je doordeweeks
gewoon naar je baas kunt!
Schrijf je in voor de TT NightRide en TT Toertocht
Net als voorgaande jaren worden in 2019 deze twee unieke tochten weer
georganiseerd. En jij kunt meedoen!
Op vrijdagavond 28 juni 2019 wordt het centrum van Assen weer opgeschud door het geluid van zo’n 1000 ronkende motoren. Duizenden
toeschouwers staan aan de kant om alle deelnemers met luid applaus
te begroeten en warm te onthalen. Deelname aan deze TT NightRide is
geheel gratis!
De TT Toertocht vindt plaats op vrijdagmiddag 28 juni 2019. De exacte
starttijden worden binnenkort bekend gemaakt. Deelname aan de TT
Toertocht kost € 10,00 pp (inclusief consumpties voor aanvang en tijdens
de pitstop). De TT Toertocht is
aangemerkt als KNMV Toertocht
waardoor deze meetelt voor de
Nationale Club-Toercompetitie!
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Theorieavond

door Marga Duit

Donderdagavond 21 februari
hadden we weer onze theorieavond bij rijschool Schuringa, georganiseerd door
onze motorclub MIOS. Bij binnenkomst vroeg Derk gelijk
of je koffie/thee of chocomelk
wilde en keuze uit cake of
koek er bij. Eerst even bijpraten en voor je er op verdacht
was , was het dus kwart voor
acht dat we gingen beginnen. Met 12 personen ( 1 is
helaas niet gekomen), gingen we er voor. Na eerst even een paar vragen
voor auto’s te hebben gehad, gingen we dan beginnen met de vragen
voor de motor. Nou ik kan je vertellen dat het heus niet verkeerd is even
weer je geheugen op te frissen met een theorieavond. Nadat we de vijftig
vragen hadden beantwoord, hadden we pauze. We kregen van Derk nog
weer een kopje koffie/thee. En nu kwam de vraag om de hoek kijken, ben
ik geslaagd of gezakt. Nou is was maar goed dat het geen officieel examen was, want niemand was geslaagd. Jaap Duit had de minste fouten en
Koos Buitendijk de meeste. Christien had weer voor een eerste, tweede
,derde en poedelprijs gezorgd. En ook voor Derk had ze als dank voor
deze avond iets lekkers mee genomen.
1e prijs: Jaap 2e prijs: Arnoud 3e prijs: Trijnko
poedelprijs: Koos Buitendijk
Marga Duit.
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Stoffige zolder
De redactie heeft voor jullie op een stoffige zolder eens even een
paar oude pitstops doorgespit om te kijken wat we in die jaren allemaal beleefd hebben met de motorclub. Onderstaand kunnen
jullie een jaarverslag lezen van Bé Nieboer over de toertochten van
dat 2000 . Aangezien de mobieltjes toen nog niet zo’n gewoongoed
waren, zijn er bij dit stuk geen foto’s geplaatst.
Toerseizoen 2000.
In 2000 hebben we weer verschillende toertochten georganiseerd,
te weten 2 open tochten, 5 leden- georganiseerd, te weten 2 open
tochten, 5 ledentochten en een kampeerweekend. tochten en een
kampeerweekend.
16 April
De eerste tocht van het afgelopen jaar was op 16 april en dit was
een open toertocht. De route ging grotendeels door Groningen en
Drenthe en een stukje Friesland. Er waren 93 deelnemers waarvan
48 leden en tijdens deze tocht konden we 7 nieuwe leden noteren.
Het weer was wat aan de frisse kant maar droog en de tocht is zonder incidenten verreden.
21 Mei
De tweede tocht op 21 mei was een ledentocht en deze werd gestart vanuit Motel v/d Valk in Assen. Er waren 44 deelnemers en de
tocht ging via Giethoorn, Genemuiden, Staphorst, Ruinen en Dwingeloo weer naar Assen. Het was een mooie tocht met wat miezerig
weer.
10 Juni
De derde tocht op 10 juni was onze traditionele avondtocht met
aansluitend barbecue. Er waren zo’n 40 deelnemers aan de start
verschenen. De tocht ging via binnenwegen naar Nieuw-Amsterdam
waar een koffiestop was geregeld. Na de tocht was er weer de
traditionele barbecue. Door het EK voetbal konden we geen gebruik
maken van de Hendybar maar Bert en Diane hadden dit perfect op-

gelost door achter de Hendybar een legertent te plaatsen. Door het
gebruik van enkele vuurkorven was het geheel zeer sfeervol.
Kampeerweekend
Ons kampeerweekend was dit jaar op 7, 8 en 9 juli in Eibergen. De
tenten waren opgezet op camping Het Eibernest. Op zaterdag is er
een toertocht gereden(de Zuid-Twente route) ‘s Avonds hadden we
weer een zeer gezellige barbecue welke ook prima verzorgd was
door de campingeigenaar. Zondags was het op de terugweg regenachtig weer en zijn we via de Duitse A31 weer richting Blijham gereden. Na een lunchstop in Haren(Dld) waren we tegen 4 uur weer
terug bij de Hendybar
27 Augustus
Onze volgende tocht was op 27 augustus en was een open toertocht. Er waren 88 deelnemers en de tocht ging door Groningen en
Drenthe. Het weer was wat regenachtig en vooral na 3 uur viel er
behoorlijk wat regen. Het was een mooie tocht. De deelnemers kwamen weer uit alle windstreken en de tocht is zonder noemenswaardige incidenten verlopen.
24 September
Op 24 september was onze activiteitentocht. Deze ging grotendeels
door Groningen en er waren 48 deelnemers, waaronder acht kinderen. Het weer was goed en iedereen was goed te spreken over de
route en de spelletjes. Op de catering onderweg was nog wat kritiek, maar ondanks de goede afspraken die er daarover van tevoren
worden gemaakt kan er natuurlijk altijd wat mis gaan. Dit heeft de
toercommissie ook niet in de hand. Zulke gelegenheden worden in
de toekomst door ons gemeden. De eerste prijs werd gewonnen
door Lida Teuben, zij mag dit jaar de wisselbeker verdedigen. Bij de
kinderen werd de eerste prijs gewonnen door Dennis Abee.
8 Oktober
Onze laatste tocht werd gehouden op 8 oktober en ging door Duitsland richting Bad-Zwischenahn. Er reden 34 personen mee en het
weer was fris maar droog. De tocht ging grotendeels over doorgaande wegen. Aan het eind van de tocht viel er wat regen maar toen
waren we al weer vlak bij Blijham. De koffie en het eten
onderweg waren perfect geregeld. Bij dezen wil ik alle
leden van de toercommissie bedanken voor hun inzet en ik reken
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Maart, april, mei, september en oktober elke zaterdag geopend.

voor het nieuwe seizoen ook weer op een prettige samenwerking,
mooie routes en nog meer deelname van onze leden.
Ook in de vroege jaren gingen onze leden al met de motor op vakantie en hieronder kunnen jullie een verslag lezen van Marga Duit
over een vakantie richting Leiwen aan de moezel.
Motorweekend aan de Moezel door Marga Duit
Vrijdag 12 oktober was het zover, we vertrokken met vier motoren
en een auto naar de Moezel. Door een werkongeval moesten Sipke
en Geertje thuisblijven zodat we met 10 personen ’s morgens om
negen uur vanaf de Pekelahof vertrokken . Doordat Gert zijn motor
nog niet klaar had reden hij en Yvonne met de auto achter ons aan.
Hij was natuurlijk ook liever op de motor gegaan maar het was niet
anders (volgende keer beter). Sipke was ons samen met een collega nog even komen uitzwaaien. De weersvoorspellingen waren
goed dus waren we allemaal vol goede moed om er een leuk weekend van te maken. Tot aan Keulen verliep de reis voorspoedig maar
daarna kwamen we in de file. Normaal kun je wel met de motor wel
tussen de file doorrijden maar omdat Gert en Yvonne met hun auto
achter ons reden kon dat dus niet. Bij de eerstvolgende tankstop
hebben werd daarom besloten om van de snelweg af te gaan en
dan via deB257 richting Ulmen te rijden, waar we op de snelweg
richting Trier kwamen. De B257 bleek een hele mooie toeristische
route te zijn. We kwamen door verschillende plaatsen met wijngaarden en wijnlokalen. Het was er zeer druk met vakantiegangers
op de vele terrassen langs de weg. Vanaf Ulmen konden we weer
lekker filevrij doorrijden richting Trier. Enkele kilometers voor Trier
moesten we van de snelweg af naar het plaatsje Leiwen, waar ons
hotel stond. We werden door de hoteleigenaren hartelijk ontvangen
en na de motoren in de garage gestald te hebben was het tijd om
de kamersleutel in ontvangst te nemen. Na onze spullen te hebben uitgepakt en van een lekkere douchebeurt te hebben genoten
was het tijd voor een prima avondmaal. Voor de zaterdag stond er
een toertocht van 275 km op het programma. De route ging door de
verschillende wijngaarden op de oevers van de Moezel. In het begin
van de tocht was het plaatselijk nogal mistig maar dat werd in de
loop van de dag steeds beter. We reden door verschillende bekende
en minder bekende plaatsen. Onderweg ook maar even tanken.
Michiel vroeg Jaap om een schroevendraaier,
want hij wilde z’n vering van de motor even bijstellen.
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voor dier, tuin en hengelsport

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

08.30 - 18.00
08.30 - 18.00
08.30 - 18.00
08.30 - 18.00
08.30 - 20.00
09.00 - 17.00

Dus Jaap z’n buddyzit eraf gehaald. Nou, ligt daar altijd een doekje
(voor eventueel je handen schoon te maken, bij pech bijvoorbeeld).
En wat schetst onze verbazing, van het doekje was niet veel meer
over. Het zat vol met gaten. Bij nadere inspectie bleek dat wij een
muizennest onder de buddy hadden gehad. Door de najaarsvakantie van de Duitse scholen was het behoorlijk druk, zoals in Cochem,
waar we gestopt zijn voor een lunchpauze. Je kon merken dat we
niet met een ledentocht onderweg waren, want we moesten behoorlijk lang wachten voor een eenvoudige plak brood met een
dun plakje Schenke. Na de laatste paar kruimels van onze borden
te hebben gelikt vervolgden we de route richting Traben-Trarbach.
Daar dronken we nog even een kop koffie, alvorens door te rijden
naar ons hotel, waar we tegen plm. 19.00 uur aankwamen. De eigenaar/kok was al bezig was ons avondeten dat veel beter was dan de
plak brood in Cochem. ‘s Zondags vertrokken we tegen 10.00 uur
voor een toertocht richting Frankrijk en Luxemburg. Het weer was
somberder dan de dag ervoor, maar we genoten erg van de mooie
omgeving. Na in Schengen nog even goedkoop getankt te hebben
reden we verder Luxemburg in. Via een heel mooie route kwamen
we in Trier aan , waar we nog even bij de Romeinse Poort stopten
voor een late koffiestop. Toen we om 17.00 uur verder wilden bleek
het miezerig te regenen, zodat we de laatste veertig kilometer naar
ons hotel in de regen moesten rijden. Gelukkig werd het onderweg
weer wat droog zodat we niet al te nat bij ons hotel aankwamen om
wederom van een uitstekende maaltijd te genieten. ’s Maandags
was het al weer tijd om onze spullen in onze motorkoffers te pakken
en de thuisreis te aanvaarden. De terugreis verliep voorspoediger
dan de heenreis zodat we tegen het einde van de middag weer bij
de Pekela waren. Onder het genot van een kop koffie konden we
terugkijken op een geslaagd motorweekend. Wat ons betreft is dit
zeker voor herhaling vatbaar. Misschien nog een keer een langere
motorvakantie? We zullen zien.

“Onze adverteerders denken aan ons,
denkt u aan onze adverteerders?”
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Het nieuwe zorgstelsels 2019
- De fysiotherapeut knijpt er tussen uit.
- De logopedisten zijn sprakeloos
- De podotherapeut zit met kromme tenen.
- De KNO arts krijgt er een brok van in de keel,
voelt zich genomen en wordt een oor aan genaaid.
- De oogarts ziet het somber in.
- De neuroloog krijgt er de zenuwen van.
- De gynaecoloog baart het zorgen.
- De verloskundige zit met de naweeën.
- De uroloog voelt aan zijn water dat dit niet goed komt.
- De anesthesist is knock-out.
- De cardioloog aanschouwt het met bloedend hart.
- De dermatoloog krijgt er kippenvel van.
- Dee geriater krijgt er grijze haten van.
- De hematoloog wordt het bloed onder de nagels gehaald
- Voor de chirurg snijdt het mes niet meer aan twee kanten
- De gastro-enteroloog heeft er de buik van vol.
- De internist wordt binnenstebuiten gekeerd.
- De diëtiste kan geen pap meer zeggen.
- De psychiater snijdt het door de ziel.
- Voor de apotheker is het een bittere pil.
- De tandarts ziet er geen gat meer in.
Ohh ja, en de patien?? Die is er goed zat van!!

Vakantieschema 2019
Voorjaarsvakantie NOORD: 16-24 februari
Meivakantie ALLEN: 27 April-5 Mei
Zomervakantie NOORD: 13 Juli-25 Augustus
Herfstvakantie NOORD: 19 Oktober-27 Oktober
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Glasservice, Schilderwerken
en Timmerwerken

Mobiel
info@schildersbedrijfstukje.nl - www.schildersbedrijfstukje.nl

Sta even stil bij je remmen

door Albert de Boer

Als motorrijder ben je misschien wel de meest kwetsbare verkeersdeelnemer. Om onnodige risico’s te vermijden is het belangrijk dat je motorfiets in
topconditie is, dat geldt zeker voor het remsysteem. Uiteraard controleer
je regelmatig of de remblokjes nog niet versleten zijn. Maar hoe zit het met
de dikte van je remschijven, en wanneer heb je de remolie voor het laatst
ververst? Het is altijd slim om de onderhoudsintervallen van de fabrikant
stipt op te volgen, daarmee voorkom je nare verrassingen.
Remvloeistof werkt alleen optimaal als er geen verontreinigingen in zitten. Lucht en water in de remvloeistof beïnvloedt het remgedrag van je
motorfiets negatief. Als je remmen ‘sponzig’ aanvoelen, is de kans groot
dat er lucht in de remleidingen zit, dat euvel los je op door het remsysteem
te ontluchten. In de handleiding van je motor kun je nalezen wanneer de
remvloeistof vervangen moet worden.
Met vriendelijke groet
Albert M. de Boer

Clubkampioen
Bij nader inzien wordt er dit jaar toch géén clubkampioen bepaald.
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Wist u dat?

door Christien Spa

-

Het jaar 2019 is begonnen met onze nieuwjaarsvisite?

-

Dit heeft plaats gevonden bij Ying Ping in Winschoten?

-

Het weer een gezellige avond was met lekker eten!

-

Toercommissie al bezig is met Hotelweekend in September!

-

Al vele leden zich hebben aangemeld?

-

In bestuur nog een vacature open is?

-

Het bestuur er heeel graag een paar handjes bij wil hebben!

-

Wij hopen dat er leden zich aanmelden!

-

De ledenvergadering op Vrijdag 1 Maart is?

-

Dit plaats vindt in “de Binding”in Oude-Pekela

-

Ieder lid hiervoor een uitnodiging krijgt!

-

De toeragenda klaar ligt voor het mooie weer?

-

De eerste tocht op 21 April is (1e paasdag)

-

Wij allen hopen op een mooie motor toerzomer

Zieke leden
Het bestuur, toercommissie en redactie wenst alle zieke leden een voorspoedig herstel, een flinke opkikkertje en een dikke motorknuffel.
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Verjaardagskalender
MAART		
3 maart 1996
Jeroen
4 maart 1959
Arie
11 maart 1966
H.		
24 maart 1990
Anne
27 maart 1950
Gert
31 maart 1955
Bé

Ruiter
de Boer
Neijienbrink
Kupers
Drenth
Nienhuis

APRIL		
1 april 1964
2 april 1964

Thomas
Oscar

Rosendahl
Lamain

→

3 april 1954

Christien Spa
Debbie
Jan
Henk
Geertje
Geert
Thijs
Aad
Rene

de Boer-Knol
Bruining
Schepers
Roukema-Meesters
Veenstra
Helmers
vd Graaff
Perton

MEI
3 mei 1955
5 mei 1970
5 mei 1964
7 mei 1965
14 mei 1960
16 mei 1968
19 mei 1964
20 mei 1951
23 mei 1968
23 mei 1976
27 mei 1964
29 mei 1952
31 mei 1972

Andre
Marjolein
Luppo
Gert
E.		
Gebina
Jack
Hanno
Wim
Wendy
Gerrit
Sipke
Hilda

Conradi
van Heteren
Teuben
vd Laan
Graver
Hoesen-Westerling
Veldkamp
Engelkes
Molanus
Wildeman
Velthuyzen-van Zanten
Roukema
Everts

5 april 1961
5 april 1961
6 april 1953
6 april 1956
7 april 1949
8 april 1978
21 april 1956
21 april 1981

51

De Stamtoavel

door Ben Brader

Een Amerikaanse toeriste is voor het eerst in Parijs en kijkt verbaasd
op haar hotelkamer naar een bidet en ze vraagt aan een kamermeisje:
“Is this for washing babies In?” Het kamermeisje antwoord: ”No no this
is for washing babies out!”
Na een korte afwezigheid van de afdeling keert een verpleegster terug.
Ze wordt onmiddellijk ter zijde genomen door een collega, die dringend
fluistert: “Je linkerborst hangt uit je uniform!”.
“Verdomme”, moppert ze terwijl ze omlaag kijkt. “Die verrekte doktoren
zijn ook te beroerd om ook maar iets zelf op te ruimen”.
Jantje zijn vader is overleden en als hij de volgende dag op school komt
en het aan zijn vriendje verteld, zegt die: “dat weet ik al en ze vertellen
dat het zelfmoord was”. “Helemaal niet”, zegt Jantje verontwaardigd.
“Ze hebben alleen een lasso gebruikt om hem in de hemel te krijgen”.
Berustend zegt de rechter tegen de verdachte: “Persoonlijk ben ik van
uw schuld overtuigd, maar in aanmerking genomen dat er van de kant
van het Openbaar Ministerie géén hard bewijsmateriaal naar voren is
gebracht dat uw betrokkenheid bij de u ten laste gelegde juwelendiefstal
kan aantonen, zie ik mij gedwongen u van verdere rechtsvervolging te
ontslaan”.
De verdachte krabt zich verward achter de oren en zegt: “Betekend
dat, dat ik de buit mag houden?”.
Een vader en een moeder vinden dat hun zoontje van 8 jaar te klein
geschapen is en gaan met hem naar de dokter. “Inderdaad”, zegt de
dokter, “hij is wat aan de kleine kant”.
“Zorg ervoor dat hij s’ morgens goed ontbijt, dan komt alles wel goed”.
De volgende morgen staat de moeder al vroeg in de keuken en is als
een bezetene boterhammen aan het smeren. Even later komt haar
zoontje van 8 beneden voor het ontbijt en zijn moeder wijst naar de
gigantische stapel boterhammen en zegt: “De bovenste 2 zijn voor jou
en de rest is voor je vader”.
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Een moeder neemt haar 5 jarig zoontje voor het eerst mee naar een
Circus. Het jongetje kijkt zijn ogen uit en vraagt haar de oren van het
hoofd. “Bij de entree van een enorm grijs beest, vraagt hij haar: “Mama
wat is dat voor een beest”. Zegt zij: “Dat weet je toch wel, dat is een
Olifant”. “Maar wat heeft hij daar dan, dat ding daar? “Dat is zijn slurf”,
zegt zij. Zegt hij: “Nee verder naar achteren”, “dat is zijn staart”, zegt
moeder. “Nee, dat weet ik wel, maar daar onder tussen de slurf en de
staart”. Zijn moeder bloost en zegt: “O, dat is niets”. Een vrouw naast
haar fluistert in haar oor: “Mag ik dan het telefoonnummer van je man?”
Op een tentoonstelling voor Stamboekvee bewondert een mooie blonde
vrouw de prijswinnende fokstier. “Hoe vaak doet zo’n beest het nou
per week?” vraagt ze brutaal aan de eigenaar van de kampioen. “Een
keer of 6 per week”, antwoord de eigenaar. De vrouw draait zich om naar
haar stille echtgenoot en bitst hem toe: “zie je nou wel dat 6 keer heel
gewoon is”. De veeboer ziet dat de man in verlegenheid is gebracht en
schiet hem te hulp en zegt: “Maar natuurlijk gebruiken we nooit 2x
dezelfde koe”.

Neem gerust
contact op
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06 53 77 10 29 - info@rijschooleddygraver.nl

Lid worden?
MI

OS
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3
Blijham
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. 24/7 bereikbaar
. Landelijke dekking
. Nationaal en Internationaal
. Palletdistributie
. ADR transport
. Scherpe tarieven
. NIWO , ADR en GDP gecertificeerd

