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Beste motorvrienden,

Alweer het vierde en laatste voorwoord van 2019. Wat is dit jaar snel omgevlogen zeg. We 
hebben een aardige zomer gehad en we hebben aardig wat kunnen rijden denk ik zo, af en 
toe wat te warm, maar daarvoor heet het ook zomer. Begin september een leuk hotelweek-
end gehad met goed weer en leuke mensen, was een zeer geslaagd weekend. Wil je ook 
een keer mee, begin januari gaat er weer een mailing rond.
Achter de schermen heeft het bestuur contact gezocht met de KNMV om lid te worden van 
deze organisatie, zodat we ook bij hun onze toertochten kenbaar kunnen maken, zodat we 
tijdens de opentoertochten meer gastrijders hopen te trekken. MCMIOS’93 is nu aange-
meld bij de KNMV en we mogen nu ook hun logo voeren.
Het motorseizoen 2019 loopt ten einde en wij als bestuur hebben nog een paar dingetjes 
te doen. O.a. kerstkaarten maken, afspraak maken met Ying Ping voor de traditionele 
nieuwjaarsreceptie en voor februari naar de verkeersschool en voorbereiden van onze 
jaarvergadering in maart.
De penningmeester gaat weer bezig met het maken van facturen voor de contributie van 
de leden en voor de adverteerders.

Aan alle leden het verzoek, zodra je de nota hebt ontvangen, dan is het weer tijd om de 
jaarlijkse contributie te betalen, doe dit dan ook gelijk even in diezelfde week. Bedankt voor 
jullie medewerking en hopen dat het in 2020 beter gaat met de betalingen.

Verder heb ik nog een verzoek aan jullie om eens een stukje te schrijven over je motor-
ervaringen, bijvoorbeeld dat je een motor-vakantie hebt gedaan of iets dergelijks, moet 
wel motor gerelateerd zijn. Dit vraag ik omdat de redactie graag wat voorraad wil voor het 
clubblad, het is altijd weer een hele klus om het clubblad vol te krijgen, deze leden ook de 
vrijwilligers, doen iedere keer weer hun best om ons clubblad weer aantrekkelijk te maken. 
Alvast bedankt.

Allemaal veel plezier gewenst met het lezen van deze Pitstop.
Wij van het bestuur wensen jullie alvast fijne feestdagen toe.
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, 2020 moet 
binnen zijn voor 12 februari 2020.
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Het bestuur

Agenda 2019

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



Clubweekend 2019
door Roelf en Herma

We zijn alweer een jaar verder, deze keer de motor van een aantal up-
dates voorzien. Nieuwe balhoofdlagers, voorvorkkeerringen, voorband 
en achterband. Dus helemaal klaar voor. Ilse gaat dit jaar mee en we zijn 
benieuwd hoe het haar afgaat.

De weersvoorspellingen zijn wisselend, maar dat valt uiteindelijk toch wel 
mee.

De heenreis verloopt voorspoedig, maar we zijn toch wel moe als we in 
Dasburg aankomen.

Op de Vrijdag gaan we de rondreis rijden en komen we door klein Zwit-
serland waar we even een stop maken voor wat foto’s. Terug in het hotel 
is het een gezellige avond waar er gepoold wordt en diverse spelletjes 
gespeeld worden.

Op de Zaterdag rijden we de bochtige route of zoals Jaap het noemt een 
hoopje darmen route. Van haarspeld tot hoogteverschil geweldig om te 
rijden.

Ilse, Jeroen en de later aangekomen Ramon doen het SUPER en Ilse 
zegt dat het vanaf nu saai zal zijn om in Nederland te rijden.

De terugweg verloopt vlotjes en Ilse en Rudolf weten nu dat je voor de 
ogen van de Polizei alleen een weg in mag als je van de juiste kant komt. 
De Polizei zag er gelukkig wel de humor van in. Borden kijken dus!

Thuis aangekomen was het even wachten op de koffers die Geertje en 
Sipke weer netjes afgeleverd hebben. Ze hebben dit jaar niet veel te doen 
gehad, wat ook maar beter is. Toch een dankwoord naar hun.

Dank voor de gezelligheid en tot volgend jaar?
Roelf en Herma.
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Clubweekend 2019
door Ìlse Hummel

Iedere keer weer zeiden mijn ouders dat ik echt mee moest op motor-
weekend, omdat het zo mooi zou zijn. Nog niet helemaal overtuigd heb 
ik me toch opgegeven voor het weekend. Woensdag, tas inpakken.. wat 
moet ik allemaal mee? Dankzij Geertje en Sipke hoeft het gelukkig niet 
allemaal mee op de motor, wat iets meer ruimte geeft voor spullen. Don-
derdagochtend is het dan zo ver. Verzamelen bij Pekelahof om vervolgens 
daar onze route te beginnen naar Dasburg. Het eerste stuk ging mooi vlot, 
100 km was zo gereden. In de buurt van Roermond begon alles al een 
beetje zeer te doen, het was een lange zit, want normaal gesproken rijd je 
niet gauw dik 200 km. Toen begonnen de mooie wegen, de eerste ‘bocht-
jes’ kwamen. Voor mijn doen al best bochten, al viel dit achteraf mee. Een-
maal aangekomen bij het hotel waren we kapot, het was een erg lange rit 
die zowel geestelijk als lichamelijk vermoeiend was. Het hotel was super, 
er was sfeer en gezelligheid en de mensen waren vriendelijk en betrok-
ken. Het viel mij op dat ondanks dat je met een grote groep op pad gaat, 
iedereen toch lekker zijn eigen ding gaat doen. De één heeft behoefte aan 
gezelligheid, de ander heeft toch wat meer behoefte aan rust. Het ontbijt 
de volgende ochtend was ook hartstikke goed geregeld, zo goed, dat je 
eigenlijk je lunch wel kon overslaan. Toen kwam het dilemma, ga ik met 
de ‘snelle’ groep mee of met de ‘langzame’ groep. Besloten om met de 
‘snelle’ groep mee te gaan. De eerste paar kilometers waren spannend. Ik 
had de schrik nog in mijn lichaam van de dag ervoor, toen ik in stilstand, 
door een dommigheidje, viel met de motor. Gelukkig was de spanning 
snel verdwenen. In Luxemburg zijn 80 % van de wegen super begaan-
baar, waar je mooie bochtjes kon rijden. Rudolf was onze voorrijder, ook 
dit beviel goed. In Luxemburg leer je echt rijden. De eerste keer mee de 
‘bergen’ in, de eerste keer helling rijden en de eerste keer haarspeldboch-
ten. Maar jeetje, wat is dat prachtig! De tweede dag reden we nog mooi-
ere, steilere en scherpere bochten. Ja, dit is motorrijden! Al was het erg 
warm met 32 graden, maar het was te doen. Aan het einde van de rit weer 
erg last van alles, je bent het niet gewend om dagen achter elkaar zoveel 
kilometers te rijden, dus een stop af en toe was echt even noodzakelijk. Bij 
de laatste kilometers was ik er lichamelijk ook wel zat van, maar als ik er 
dan aan dacht dat het de laatste kilometers in zo’n mooie omgeving waren 
voordat we weer naar huis gingen, zou ik zo nog twee uur door kunnen 
rijden. Dus ja, mijn ouders hadden helemaal gelijk, het is inderdaad een 
prachtige ervaring en dit had ik echt niet willen missen. Iedereen heel erg 
bedankt voor het gezellige weekend en het is absoluut voor herhaling 
vatbaar! Hopelijk tot volgend jaar!

Groetjes,
Ilse Hummel



Zorg schoenspecialist voor
aanpassing confectie schoeisel
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Clubweekend 2019
door Albert en Debbie

Eind augustus zijn we weer mee geweest met het hotelweekend, dit keer 
weer naar Hotel Daytona in Dasburg Duitsland aan de Luxemburgse 
grens. Ja, want vanuit het hotel kun je het grens bordje namelijk zien.
Het begint voor het hotel weekend met vroeg opstaan, want om 08:00 uur 
gaan we vertrekken vanaf de Pekelahof. Door Nederland richting Luxem-
burg. Onderweg nog een paar leden opgepikt die ook mee gingen maar 
niet eerst naar Oude Pekela zijn gekomen. 
De eerste dag vrij vlot verlopen en zonder problemen. In het hotel aange-
komen lekker even douchen dan een biertje en dan aan tafel! Verder de 
avond doorgebracht met sterke verhalen een drankje, wat we trouwens 
elke avond hebben gedaan. Goed geslapen en de volgende ochtend aan 
het ontbijt. We hadden besloten om twee groepen te maken en ik heb 
een groep meegenomen voor een mooie rondrit door Luxemburg, maar 
ook een stukje Duitsland. Wat minder leuk was dat er zoveel omleidingen 
waren, maar dat weet je van te voren niet, dus een beetje navigeren hoort 
erbij. Zo kwamen we in een dorpje aan waar we een leuk restaurantje za-
gen om iets te drinken en te gaan eten. Een aantal vroegen zich af of we 
wel goed zaten. Nou denk het wel, want eigenlijk kunnen we niet verdwa-
len want we hebben vakantie. Na ongeveer een half uurtje op het terras te 
hebben gezeten kwam ook de ander groep hier langs, dus we zitten goed 
want zij hebben ook deze keus gemaakt om hier langs te rijden i.v.m. de 
omleiding. We hebben hier heerlijk gegeten trouwens. Oké, en weer door, 
het is inmiddels al behoorlijk warm geworden. Deze dag hebben we ook 
weer goed doorstaan. In het hotel aangekomen even fris maken drankje 
en dan aan tafel. Na een 
goede nachtrust is het is 
alweer de derde dag van dit 
hotelweekend en vandaag 
rijden we achteraan bij de 
groep. Mooie tocht gere-
den vandaag, bochten en 
hoogten en met een lekker 
zonnetje erbij en af en toe 
een stop voor lekker eten. 
Bij het hotel aangekomen ff 
douchen en dat opmaken 
voor de BBQ. Oeps, toen 
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ging het mis. Ik wilde een 
groepsfoto maken en om er 
zelf bij op te komen moest 
ik een sprintje trekken, had 
ik beter niet kunnen doen. 
Krijg ik niet een spierscheur 
in mijn kuit!! Au, shit, au. Dat 
heb ik gevoeld, we hebben 
dit gelijk maar gekoeld met 
een flesje koud bier en later 
een coldpack erop. Hier heb 
ik wel even gepiept. Slecht 
geslapen die nacht, maar 
heb ons die zondag zelf 
naar huis gereden en geen 
gebruik gemaakt van alle goede en gemeende voorstellen, luitjes bedankt 
voor de goede zorgen. In de tussentijd al lang weer vergeten, maar was 
wel even een puntje op dat moment.

Maar voor de rest hebben we genoten van een zeer geslaagd weekend 
met mooie mensen.  

Motorgroetjes Albert en Debbie.
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Clubweekend 2019
door Herman Nijenbrink

Er werd gevraagd door de redactie om een paar woorden over het hotel 
weekend te schrijven.

In het bedrijfsleven heet dat tegenwoordig heel hip in plaats van de ouder-
wetse “rondvraag” de AAR( After Action Review) Daar mag je dan zonder 
een discussie te voeren wat goed was , wat verbetert kan worden.

Nu kan je met een bestemming als Luxemburg weinig commentaar heb-
ben op de omgeving en de weggetjes die gereden kunnen worden( on-
danks wat wegomleggingen/onderhoud aan wegen) dat is namelijk super. 

Hotel was voor mij ook een bekend adres , is voor de meeste motorrijders 
ook gewoon een soort van thuiskomen bij een goede bekende.

Het weer , was door de week vooraf dusdanig wisselvallig dat zowel de 
doorwaaikleding als het waterdichte spul mee genomen moest worden, in 
het weekend zelf mochten we niet klagen over het weer ( ook niet dat het 
zaterdags eigenlijk bloedheet was) , dat was de algemene afspraak.
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Op de heen en terugweg werd er in een grote groep gereden , voor de 
voor en/of achter rijders een hele klus om het spul een beetje vlot door het 
verkeer te krijgen en op tijd de pauzes en tankstops te lanten maken . met 
een gemiddelde lengte van 15 meter per motor is dat met 20 motoren toch 
een stoet van 300 meter , dat is zo’n 20 keer zo lang als een gemiddelde 
vrachtwagen. Houd dat maar eens bij elkaar .

Op de tour dagen werd er in 2 groepen gereden, een zogenaamde snelle 
en langzame groep, welke de een of andere was verschilde nogal, de 
snelle groep stopte vaker en de langzame groep was meestal het eerste 
weer terug. Wellicht in dit soort omgeving is het zelfs verstandig voor het 
overzicht om met nog meer groepen te gaan werken, maar dan moet je 
wel bij je eigen groepje blijven.

Al met al zeer mooie routes gereden , erg gezellig en complimenten aan 
de organisatie.

Zeker voor herhaling vatbaar, maar vertel dat niet verder, dan wordt het 
misschien te druk ;)

GruF ( Groet’n u’t Finsterwolde) Herman Nijenbrink



Reiki praktijk Balans
Lichaam en geest in balans

Reiki MasterHenk Loois
Kruirad 41 - 9697 ME Blijham 

tel.:0597 561983 - mob.: 06 40321265 - mail: henkloois@hotmail.com
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Clubweekend 2019
Een weekend om nooit meer te vergeten, ik als “nog” redelijk onervaren in 
de buurt rondrijdende motorrijder heb hier een fantastisch avontuur be-
leefd met de motoren en alle leden! Heuvel op, heuvel af, berg af en berg 
omhoog! En wat hebben we in een mooi gebied rondgereden.. Ik kijk al uit 
naar volgend jaar!

Vriendelijke groet,

Jeroen Ruiter

Hallo allemaal . 

Dit was voor mij de  tweede keer dat ik mee ging ( vorig jaar naar Sauer-
land Duitsland )

We hadden toen prima weer, en nu deze keer ook alweer. ( Je hebt dan 
immers de helft van het succes al binnen)

Ik heb veel genoten van het hotel weekend . Vooral de betrokkenheid die 
we als club met elkaar deelden.
Het is voor mij dan ook  bijna vanzelf sprekend dat ik me weer aanmeld 
voor een volgende keer.

Groetjes:  Klaas de Wind

door divers

Het was weer een fijn weekend met een paar mooie ritten .
Het was gezellig met mooi weer, veel zon en zweet onderweg.
Gelukkig geen regen zoals twee jaar geleden. 
Maar een minpuntje, de routes kwamen niet overeen met de Garmins.
Maar dat mocht de pret niet drukken, ik heb ervan genoten.
Dit was weer een weekend om niet gauw te vergeten .

Met vriendelijke groet

Ruud Westerbaan



TRANSPORTBAAN 28 -  WINSCHOTEN
WWW.BOSMABEDDENWINSCHOTEN.NL

PANIERBAAN 1B -  WINSCHOTEN
WWW.BOSMAWONEN.NL



25

Hotelweekend  2019.

Ook dit jaar werd er weer een 4 daagse motorweekend georganiseerd 
door mcmios Leuke opkomst. Geertje enSipke met de bezemwagen alle 
lof voor die twee. Gelukkig geen gebruik van gemaakt .Alles liep voor-
spoedig .

Behalve Jaap en Marga bij vd-
Valk toch nog een lekke band.
Maar dit werd goed opgelost 
met de ANWB. en welkom 
thuis.

Ook dit jaar zijn we weer een weekend met elkaar op reis geweest. 
Donderdag morgen 29 augustus vertrokken naar Dasburg, 
waar we 2 jaar geleden ook zijn geweest. 
Maar omdat het toen zeer slecht weer was, zijn we nog eens gegaan. 
En nu hadden we geluk het was het hele weekend prachtig mooi weer. 
Vrijdag en zaterdag daar mooie toertochten gereden. 
Zaterdagavond een barbecue. 
Zondag weer vertrokken voor de terugreis. 
Conclusie een hele mooie gezellige weekend, 
 met een fijne gezellige groep mensen. 

Geert Veenstra. 
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Clubweekend 2019

Donderdag 29 augustus jl. was het dan zover, het MC Mios’93 motor-
weekend. Er was afgesproken om omstreeks kwart voor acht te verzame-
len bij Pekelahof en het vertrek stond om acht uur gepland. Toen iedereen 
er was konden we op weg, via de N366, de N33 en de A28 zakten we af 
naar het Zuiden waar we op de parkeerplaats aan de A28 onze eerste 
stop hielden en er zich nog een aantal deelnemers bij de stoet aansloten.

De heenreis verliep 
vlekkeloos al werd het 
meer dan eens duide-
lijk dat rijden in zulke 
grote groepen eigen-
lijk niet kan. Bij ver-
keerslichten en drukke 
oversteken breekt 
zo’n groep al snel en 
krijg je rare situaties. 
Rond de klok van 
vijven kwamen we bij 
het hotel in Dasburg 
aan. Daar wachtte mij 

echter een deceptie, want ondanks dat ik een kamer voor mij alleen had, 
werd ik geacht het toilet en de douche op de gang te delen. Dus wanneer 
je ’s nachts naar het toilet moest, moest je de gang over sluipen richting 
het toilet. Ik wist niet dat men dit anno 2019 nog aan hotelgasten durfde 
aan te bieden. Als ik dit van te voren geweten had… Gelukkig werd er een 
hoop goed gemaakt door de gezelligheid van de groep, 
het heerlijke eten en de prachtige wegen. Na het omkleden konden we al 
snel aan tafel voor een heerlijke avondmaaltijd en na het eten hebben we 
met een aantal nog een wandeling gemaakt in de omgeving.

De volgende ochtend na het ontbijt werd de mededeling gedaan dat met 
keuze had uit twee groepen. Dit om iedereen zoveel mogelijk de kans 
te geven te genieten van het motorrijden alhier. Ik werd aangewezen als 
navigator van de iets vlottere groep en er sloten zich een aantal gelijkge-
stemden bij mij aan. Uiteindelijk vertrekken we rond de klok van negen 
met 6 motoren, met daarin een aantal “jonkies” in leeftijd en op motorge-
bied. In overleg hadden we afgesproken om af en toe ook foto stops in te 
lasten. Zo gezegd zo gedaan en zijn we begonnen met 
onze route door Luxemburg. Het weer was geweldig want 
de zon stond al hoog aan een strak blauwe hemel. 

door Rudolf Meijer
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Zoals afgesproken hebben we meer-
maals gestopt om foto’s te maken en 
door een omleiding kwamen we ook 
langs “Klein Zwitserland”. Door mijn 
vakantie in Luxemburg wist ik dat je 
hier gewoon moet stoppen voor foto’s. 
Na een kleine klauterpartij door een 
spelonk waar je overdwars door moest, 
stonden we dan bovenop de berg met 
een schitterend uitzicht over de omge-
ving.

Na de nodige foto’s zijn we verder 
gereden en hebben we genoten van de 
omgeving. Bij terugkomst zag je alleen 
maar lachende gezichten in de helmen 
en trotse ouders van een van de “jon-

kies” want ze deden absoluut niet onder voor de rest. Na het avond eten 
hebben we nog gepoold en de dag doorgenomen. 

Zaterdag was al weer de laatste toerdag alhier en we reden in diverse 
lussen in de buurt van het hotel. Er was zeer warm weer voorspeld en we 
besloten dat wanneer het ons te warm werd we terug zouden rijden naar 
het hotel. Wederom vertrok de iets vlottere groep om negen uur vanaf de 
parkeerplaats richting het tankstation. Ondergetekende vond het gister-
middag te druk en besloot om ’s ochtends te tanken, bij het tankstation 
aangekomen bleek dat dit niets uitmaakte want ook nu was het weer erg 
druk. Dit tot vermaak van de overige deelnemers in de groep.

Ook nu hebben we weer diverse foto stops gemaakt zoals o.a. in Vianden 
met uitzicht op het imposante kasteel. Het weer was weer perfect en ge-
durende de dag werd het inderdaad erg warm maar we hebben de route 
uitgereden. Na een warme dag vol motorplezier kwamen we rond vier uur 
weer bij het hotel aan. Ook nu weer blije gezichten onder de helmen want 
het was weer genieten.

Na het douchen was het tijd voor de barbecue wat erg lekker en gezellig 
was. Later in de avond hebben we nog gepoold en toen was het tijd om 
mijn bed op te zoeken. Morgen staat al weer de terugreis op het program-
ma.

Ik had voor mezelf al besloten om rechtstreeks terug te rijden naar huis 
omdat ik om 18:00uur een eet afspraak had met een oud 
collega die op doorreis was van Almere naar Denemarken. 
Tijdens het ontbijt hoorde ik dat er meer liefhebbers waren en ach het is 
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vrijheid blijheid dus zijn we met bijna de gehele vlottere groep om half 
negen vertrokken richting het Noorden. De terugweg verliep snel en voor-
spoedig al kreeg ik het wel even benauwd (en niet alleen ik) toen er een 
jonge dame claxonneerde en naar haar tank wees ten teken dat ze moest 
tanken en wij, vanwege wegwerkzaamheden aan de verkeerde kant van 
de betonnen afzetting reden. Het is uiteindelijk goed gekomen maar het 
was even billen knijpen en rijden met een fluwelen rechterhand.

Omstreeks half vier stond ik weer op mijn eigen oprit en zat het motor-
weekend er al weer op. Het waren vier geweldige dagen.
ks dat ik een kamer voor mij alleen had, werd ik geacht het toilet en de 
douche op de gang te delen. Dus wanneer je ’s nachts naar het toilet 
moest, moest je de gang over sluipen richting het toilet. Ik wist niet dat 
men dit anno 2019 nog aan hotelgasten durfde aan te bieden. Als ik dit 
van te voren geweten had… Gelukkig werd er een hoop goed gemaakt 
door de gezelligheid van de groep, het heerlijke eten en de prachtige 
wegen. Na het omkleden konden we al snel aan tafel voor een heerlijke 
avondmaaltijd en na het eten hebben we met een aantal nog een wande-
ling gemaakt in de omgeving.

De volgende ochtend na het ontbijt werd de mededeling gedaan dat met 
keuze had uit twee groepen. Dit om iedereen zoveel mogelijk de kans 
te geven te genieten van het motorrijden alhier. Ik werd aangewezen als 
navigator van de iets vlottere groep en er sloten zich een aantal gelijkge-
stemden bij mij aan. Uiteindelijk vertrekken we rond de klok van negen 
met 6 motoren, met daarin een aantal “jonkies” in leeftijd en op motorge-
bied. In overleg hadden we afgesproken om af en toe ook foto stops in te 
lasten.

Zo gezegd zo gedaan en zijn we begonnen met onze route door Luxem-
burg. Het weer was geweldig want de zon stond al hoog aan een strak 
blauwe hemel. Zoals afgesproken hebben we meermaals gestopt om 
foto’s te maken en door een omleiding kwamen we ook langs “Klein Zwit-
serland”. Door mijn vakantie in Luxemburg wist ik dat je hier gewoon moet 
stoppen voor foto’s. Na een kleine klauterpartij door een spelonk waar je 
overdwars door moest, stonden we dan bovenop de berg met een schitte-
rend uitzicht over de omgeving.

Na de nodige foto’s zijn we verder gereden en hebben we genoten van 
de omgeving. Bij terugkomst zag je alleen maar lachende gezichten in de 
helmen en trotse ouders van een van de “jonkies” want ze deden absoluut 
niet onder voor de rest. Na het avond eten hebben we nog gepoold en de 
dag doorgenomen. 
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Zaterdag was al weer de laatste toerdag alhier en we reden in diverse 
lussen in de buurt van het hotel. Er was zeer warm weer voorspeld en we 
besloten dat wanneer het ons te warm werd we terug zouden rijden naar 
het hotel. Wederom vertrok de iets vlottere groep om negen uur vanaf de 
parkeerplaats richting het tankstation. Ondergetekende vond het gister-
middag te druk en besloot om ’s ochtends te tanken, bij het tankstation 
aangekomen bleek dat dit niets uitmaakte want ook nu was het weer erg 
druk. Dit tot vermaak van de overige deelnemers in de groep.

Ook nu hebben we weer diverse foto stops gemaakt zoals o.a. in Vianden 
met uitzicht op het imposante kasteel. Het weer was weer perfect en ge-
durende de dag werd het inderdaad erg warm maar we hebben de route 
uitgereden. Na een warme dag vol motorplezier kwamen we rond vier uur 
weer bij het hotel aan. Ook nu weer blije gezichten onder de helmen want 
het was weer genieten.

Na het douchen was het tijd voor de barbecue wat erg lekker en gezellig 
was. Later in de avond hebben we nog gepoold en toen was het tijd om 
mijn bed op te zoeken. Morgen staat al weer de terugreis op het program-
ma.

Ik had voor mezelf al besloten om rechtstreeks terug te rijden naar huis 
omdat ik om 18:00uur een eet afspraak had met een oud collega die op 
doorreis was van Almere naar Denemarken. Tijdens het ontbijt hoorde ik 
dat er meer liefhebbers waren en ach het is vrijheid blijheid dus zijn we 
met bijna de gehele vlottere groep om half negen vertrokken richting het 
Noorden. De terugweg verliep snel en voorspoedig al kreeg ik het wel 
even benauwd (en niet alleen ik) toen er een jonge dame claxonneerde en 
naar haar tank wees ten teken dat ze moest tanken en wij, vanwege weg-
werkzaamheden aan de verkeerde kant van de betonnen afzetting reden. 

Het is uiteindelijk goed ge-
komen maar het was even 
billen knijpen en rijden met 
een fluwelen rechterhand.

Omstreeks half vier stond 
ik weer op mijn eigen oprit 
en zat het motorweekend er 
al weer op. Het waren vier 
geweldige dagen.





Clubweekend 2019
door Sipke en Geertje Roukema

Ons weekend oet.
Dunderdoagsmörns um eevm over half aachte reedn wie mit bepakte 
veegwoagn richting Pekel. Umdat ons raiske twai joar leedn dails in ’t 
woater vuil en der doardeur ’n mooie toertocht overbleevm was, dizze 
keer mor weer mit zo’n twintig mann en vrouwn op hotel Daytona in Das-
burg aan um ook dai tocht asnog te kenn riedn. 

Eevm veur aachte vertrokkn wie alvast noar parkeerploatse Panjerd, 
veurbie Hoogeveen. Doar zolln Tinus en Klaas aanhoakn en zolln wie Ti-
nus zien bagage overneemm en umdat wie de motorrieders nait bieholdn 
kondn, zunder ’t risico op ’n bekeurn, vertrokkn wie wat eerder zodat wie 
ongeveer tegeliek op Panjerd weezn konn. Eevm veurbie Assn reedn wie 
Tinus en Klaas al achterop. Wie gingn ze veurbie, dat kondn ze bliekboar 
nait zo best verteern, zie draaidn vot aan ’t gas woardeur ze eevm loater 
ons weer achterop kwamm. 

Noa ’n schiere henraize, deur ons laand, België, Luxemburg en ’n stukkie 
Duutsland kwamm wie um eevm over dreie in Dasburg aan. Thomas en 
Trijnie zattn al mooi op bankje veur ’t hotel te wachtn. Zai zolln weegns 
heur motorvekansie, doar in de umgeevm, in Dasburg aanhoakn. ’t Hotel 
was tot vaar uur slootn, ston op deure, mor dat was veur ons gain piene, 
wie haddn zulf wat eetn en drinkn aan boord en hebbm ons mit ons vaarnt 
best vernuverd op ’t terras totdat de andere motorrieders der ‘n uurtje loa-
ter ook warrn en de deure van ’t hotel weer oopm ging. 
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Eevm Hilly en Jan(gastvrouw en gastheer) begroet, ‘n beetje nattighaid 
noar binn waarkt en koamer opzöcht. ’t Waarm eetn vuil der loater lekker 
in. 

Anderdoagsmörns heurdn wie dat er dai dag nog vaartntwintig motorrie-
ders komm zolln en wie vruign ons toch ’n beetje of woar dai den aal wel 
hen mosn. Veur ons gevuil was ’t underkoomm al oardig vol mor Hilly en 
Jan zolln ’t vast eerder bie d’ haand had hebbm. Wie reedn ’n mooie tocht 
deur Luxemburg, warnn as eerste weer bie ‘t hotel en zaggn een grode 
bus van Grebben Motoren oet Meppel stoan op de motorparkeerploatse 
teegnover ’t hotel.  ‘t Zolln dus vast Drentn weezn dai ook nog underdak 
mosn. Loater kwamm de motorrieders dai doar bliekboar bie heurdn der 
ook aan en in ’n ummezain haar elk ’n stee in ’t hotel op ’n poar noa, dai 
waarn oetbesteed bie de buurn wat wiederop mor ook dat voldee prima, 
verteldn ze aanderdoags. 

Vrijdoagsoavmds was der wat onduudlijkhaid over wel nou eerst waarm 
eetn hebbm zolln, de Drentn of wie mor ook dat wör prima oplöst, zai attn 
eerst en wie gewoon wat loater, ’t smuik ter nait minder om. ’t Ging meroa-
kel mit zoveul kostgangers. 



Maart, april, mei, september en oktober elke zaterdag geopend.
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Zoaterdoags weer ’n mooie rit moakt deur Luxemburg en ’s oavmds mit 
mekoar dik doan in toene, ’n gezellige bezighaid. Ook lainde toene zuk, 
net as twai joar leedn, weer goud um ’n plougportret te moakn. Noa ’t dik 
doun nog ’n zetje op de lekkere bankn in ’t hotel zeetn te kweedeln en be-
docht mor nait te loat tussn de loakns te goan umreedn wie aanderdoags 
weer op hoes aan zolln.

Wie laggn goud en wel op bèrre en sluipm al sikkom toun der inains be-
heurlijk kaboal was boetndeure. ’t Bleek vuurwaark te weezn dat heurde 
bie ’n feest aargns in ’t dörp. Woar ’t aanstookn wör binn wie nait goud 
gewoar wordn mor wie genootn der van en ’t was wel mooi as ofschaid op 
ons lèste oavmd in Dasburg.

Zundagsmörns om zo’n beetje kwart noa neegn vertrokkn wie mit ’t haile 
spul. ’n Poar uur  loater nog eevm mit mekoar kovvie dronkn in de Bikers-
ranche in Simmerath. Wat wieder op terugraize leek Sipke zien buuk ter 
nait meer mit ains te weezn, ’t ging der oarig eer doar binn. Hai protes-
teerde wel zo dat wie haals over kop ‘n sanitaire stop improviseern mosn. 
Bie geluk was der ’n carpoolplek dai zuk der veur lainn kon. Op ’t lèste 
oognblik was ’t nog net eevm mis goan, tjonge, jonge, wat ’n boudel, ’t zat 
aal woar ’t nait heurde. Schone klaier was der nog, dat scheelde. Verder 
verluip de raize oardig schier. Wie zolln mit mekoar nog eevm eetn bie van 
der Valk in Spier en Sipke haar zuk verheugd op gebakkn levertjes mor 
dai mos hai te goude holln. Um zien buuk wat in ’t gereel te holdn, leek ’t 
mor beter dat wie deurreedn noar hoes.

Goud en wel in hoes heurdn wie dat Jaap en Marga bie ’t verloatn van van 
der Valk ’n lekke achterbaand haddn. Dat was nog eevm ’n streep deur de 
reekn, ’t haile weekend was zunder grode probleemm verloopm. Het zat 
eevm nait aans, deurdat wie noodzoaklijker wieze deurreedn warrn, mos 
de weegnwacht der toch nog aan te pas komm mor gelukkig was ’t nait 
meer zo ver van hoes.
Wie kiekn achterum noar ’n hail schier weekend mit ’n ploug MIOS-ers. 
Aalmoal stief bedankt veur de biedroage.

Sipke en Geertje Roukema



voor dier, tuin en hengelsport

Maandag   08.30 - 18.00 
Dinsdag    08.30 - 18.00
Woensdag   08.30 - 18.00
Donderdag  08.30 - 18.00
Vrijdag    08.30 - 20.00
Zaterdag   09.00 - 17.00
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BBQ tocht
door Marga Duit

 Zaterdag 21 September hadden we eindelijk eens weer een BBQ avond 
van onze motorclub. Voorafgaande was er een middag toertocht waar 
Jaap en ik helaas niet aan mee konden doen i.v.m. dat Jaap moest wer-
ken. Tegen vijf uur waren wij bij Albert en Geesje die hun prachtige tuin 
ter beschikking hadden gesteld, whaauw een hele mooie tuin en wat een 
ruimte. Nadat Geesje en ik een kopje koffie hadden genuttigd, zijn we 
aan de slag gegaan om alles gereed te maken, Geesje in de keuken en 
ik buiten. Tegen zessen kwamen de eerste mensen er al aan. De BBQ’s 
waren al lekker heet en het kon beginnen. Wat een gezelligheid, ik heb 
even een poosje alleen gezeten, om te kijken en hier van te genieten. 

Nadat ze allemaal huiswaarts waren gegaan, hebben Arie en Siena, Jaap 
en ik helpen op ruimen. En na nog een kopje koffie te hebben gedronken, 
zijn ook wij op huis aan gegaan. Ik kijk terug op een mooie, fijne en een 
heerlijke avond. 

Albert en Geesje, hartelijk dank voor jullie gastvrijheid. Het was Toppie!!!! 
Ik vind voor herhaling vatbaar.

Albert en Jaap, hartelijk dank voor het organiseren van de BBQ avond. 
Een dikke kus en knuffel van mij.

Marga Duit. 
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Zomertocht 2019
door Sytze en Bram Doornbos

Wat een fijne weersvoorspelling voor zondag voor de lange motorrit van 
Mios. Op zaterdag vroeg ik aan mijn zoon of hij zin had om mee te gaan 
met de club. Hij heeft sinds een jaar zijn rijbewijs, is wel eens achterop 
mee geweest maar nog niet zelf rijden en hij was gelijk enthousiast. Op 
zondag om 9.00 op de motor en na tanken konden wij om 10.00 weg 
vanaf Anytyme. Ik rij altijd met de papierenroute, altijd moet je dan ergens 
even puzzelen, extra spannend. Dit keer ook in Lathen, daar moest je in 
de bocht rechts, maar daar waren dan 2 wegen, even kijken verderop op 
papier, die plaats opzoeken op de telefoon en we wisten waar naar toe. 
Verder was het super allemaal. Bij de eerste pauze hebben we een groep-
je ingehaald en die zagen we later bij de koffie met taart weer. Hierna op 
weg naar Villa Kunterbunt waar we al eerder waren geweest, wat een leuk 

plekje om te pauzeren. Vanaf hier reed Pieter verder met ons mee want 
Rene en Roelf bleven achter omdat een collegarijder niet lekker was ge-
worden en naar het ziekenhuis ging en zijn motor bij het restaurant bleef 
staan. Ronkend vervolgden wij de weg langs de Duitse wegen en op het 
met op het eind nog een leuk stukje aan bij Anytyme waar wij zoals altijd 
werden opgewacht door de moeder van de club. Na een lekker ijsje en 
een metworst in de tas gingen wij weer naar huis. Toertochtcommissie, het 
was weer een mooie rit, dank daar voor. 

Met vriendelijke groet Sytze en Bram Doornbos.



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

Glasservice, Schilderwerken
en Timmerwerken



Herfsttocht 2019

Zondag 13 Oktober 2019.
 
Vandaag een toertocht van onze motorclub. Het weer is niet wat ze ons 
verspeld hadden, maar we gaan wel rijden. Om kwart voor tien komen we 
bij De Leeuw in Wedde, van waar uit de tocht gereden gaat worden. Een 
paar motoren staan er al. We krijgen een lekker mok koffie en een plak 
Cake van Dianne. En om even over tienen gaan we met 13 motoren en 
15 personen op pad. Langs mooie wegen en weggetjes komen we bij het 
koffieadres, waar we koffie en natuurlijk met appelgebak, sommige met en 
sommige zonder slagroom  bestellen. Leuke en vriendelijke bediening, en 
het blijkt dat het hotel net is over genomen. Maar oh jee de koffie is niet 
heet en de cappuccino is waterig. Maar geen nood, daar word gelijk op in 
gespeeld en al vlot hadden we lekkere hete koffie en goede cappuccino. 
Na een goed uur rijden komen we al bij de lunchstop aan. Er word even 
overleg gepleegd wat te doen, en natuurlijk had nog niemand zin in eten. 
Dus vervolgen we verder ons weg en kijken wel of we nog iets tegen ko-
men om te eten. Maar vlak voor Zweeloo ging een clublid van ons onder 
uit en kon niet meer rijden. Een ander clublid van ons is gekomen en heeft 
hem en zijn motor thuis gebracht. Een heel kort verslagje en een paar 
foto’s deze keer. Van eten was niets meer gekomen, dus dat hebben we 
thuis maar gedaan. Maar gelukkig gaat het met onze clublid goed, op wat 
spierpijn na, en dat is het belangrijkste.

Marga Duit.

door Marga Duit





BBQ tocht, nieuwe stijl
door Jaap Duit

In het verleden is er wel vaker een BBQ tocht georganiseerd, dat was nog 
bij Bert in de Hendy Bar. Dit was altijd een succes met een leuke opkomst. 
Maar door diverse omstandigheden is dit gestopt, wat eigenlijk toch wel 
jammer was. En nu na een aantal jaren toch maar weer het idee opgepakt 
om weer een gezellige BBQ te organiseren met daaraan vooraf een leuke 
korte toertocht. Nu waren de meningen over de lengte van de tocht nogal 
verschillend en de start iets te laat gepland. Maar dit is een goede leer 
voor de volgende keer. Het is natuurlijk geweldig dat een van de bestuurs-
leden zijn huis en tuin beschikbaar stelt en daarvoor ook onze welge-
meende dank richting Albert en Geesje Kupers, wat een mooie locatie om 
zoiets te organiseren, en niet te vergeten dat het weer ook geweldig mee 
werkte, hoewel het ‘s avonds toch nog wel afkoelde. Ik heb het samen met 
Albert Kupers zo goed mogelijk proberen te regelen en de financiële kant 
zo te doen dat het niet te duur zou worden voor onze leden. We hadden 
gehoopt dat we door de consumpties te verkopen het verschil  v/d prijs 
van de BBQ konden compenseren. Dit is niet helemaal gelukt en voor de 
volgende keer weten we nu hoe het wel kan. Het bestuur zal het verschil 
bijleggen, onze dank daarvoor. Het vlees en drinkerij was geregeld met 
De Spar uit Blijham en ik mag zeggen dat het prima voor elkaar was, goed 
vlees, goeie BBQ’s en salades/stokbrood/kruidenboter/sauzen, prima niks-
mismet. Ook nog een dankjewel voor de ORGINAL DEUTSCHER KAR-
TOFFELSALAT van Debbie en de lekkere groene sla en bruine bonen met 
spekjes van Geesje Kupers. We hadden een leuke opkomst van 36 perso-
nen en we mogen dan ook vaststellen dat zoiets voor herhaling vatbaar is.

Dus tot de volgende BBQ in 2020
Jaap Duit

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





- het motor seizoen ten einde is 
- de laatste toertochten met hindernissen zijn verlopen
- er een paar motoren zijn uitgegleden
- deze mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht
- dit gelukkig  voor iedereen goed is afgelopen
- het winter seizoen in aantocht is
- de gezellige dagen er aan komen
- de motoren lekker warm bij de kachel staan
- Nieuwjaars visite op 13 Januari 2020 is
- dit bij  Ying Ping in Winschoten is
- deze gezellige avond om 18.30 uur begint
- alle clubleden hierover bericht ontvangen
- wij hier als club al jaren komen eten
- de jaarvergadering in Maart is
- deze plaats vindt in de Binding  te Oude Pekela
- ieder clublid hierover bericht ontvangt
-verschillende leden van de club ziek zijn
- wij deze mensen veel beterschap wensen en een dikke motorknuffel
  van ons allen!!
- het bestuur, toercommissie en redactie alle leden  
  Prettige Feestdagen toe wenst!!

Wist u dat? door Christien Spa

Nieuwe leden!

Voor het nieuwe jaar hebben zich 3 nieuwe leden aangemeld, deze 
komen in het volgende clubblad.

Hartelijk Welkom bij onze gezellige motorclub!!





51

Verjaardagskalender
DECEMBER
  
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
  
14 jan 1964  Geert-Jan Glazenborg
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

De onderwijzeres probeert haar klas het verschil tussen enkelvoud en meervoud
uit te leggen. Het is nogal onduidelijk voor de kleine kinderen. Ze kijkt peinzend
naar buiten, op zoek naar een voorbeeld en zegt “als één vrouw uit het raam
kijkt, wat is het dan enkelvoud of meervoud?”
“Enkelvoud”, roept het slimste meisje van de klas. “Goed zo en als zes vrouwen
uit het raam kijken?” Jantje steekt zijn vinger op en zegt: “een bordeel juf”.

 
Een oudere man moet midden in de nacht naar het toilet om te plassen, maar
er  gebeurt niets. “Wat krijgen we nou?” mompelt hij tegen zijn dwarsliggend
lid. “Mijn hele leven heb je mij trouw gediend en plotseling leg je je moede
hoofd in mijn schoot?” De vrouw van de man wordt wakker en zegt slaapdronken:
“Met wie sta je daar te praten, schat” “Och” antwoordt haar man, “een weder-
zijdse kennis van vroeger, maar ik denk dat jij je hem niet meer kan herinneren”.
 

Een man komt s’ ochtends onverwacht thuis van zijn werk, omdat hij iets is
vergeten heeft. Hij komt binnen door de keukendeur en onopgemerkt door zijn
vrouw die met haar rug naar hem toestaat. Op zijn tenen sluipt hij naar haar toe
en legt zijn handen op haar ogen, zijn vrouw lacht en zegt zachtjes “een half
volkoren en twee croissantjes”.
 

De juf geeft biologieles en vraagt aan de klas: “het heeft 4 poten en geeft melk,
welk dier is dit?” Jantje: “Een geit”. Juf: “dat kan ook, maar ik bedoelde een koe”.
“Volgende vraag, wat heeft veren en legt een ei?” Jantje weer: “een eend juf”.
De juf glimlacht en zeg: “Ja, Jantje dat kan natuurlijk ook wel, maar ik bedoelde
een kip”. Jantje staat boos op en zegt: “Ja zo kan ik het ook en mag ik u ook eens
wat vragen?” “Jazeker”, zegt de juf. “Het gaat er stevig in en het komt er slap en
nat weer uit, waar hebben we het dan over”.
De juf krijgt een knalrood hoofd en Jantje zegt: “Ja juf dat kan natuurlijk ook wat
u denkt, maar ik bedoelde een theezakje”.

 
Een man komt voor de zoveelste keer te laat bij een vergadering. Hij denkt zich
eruit te redden door een flitsende entree. “Tata, zijn jullie al begonnen, wat is
het rokerig hier en het wordt tijd dat er een ventilator komt”.
De voorzitter kijkt hem koel aan en zegt: “We hebben al een vent-die-later-komt”.
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Wat is het verschil tussen een trouw- en een rouwadvertentie?
Antwoordt: Het is erop of eronder.

Man staat voor de rechter op verdenking van bigamie en de aanklacht luidde dat
hij om zichzelf financieel te verrijken met vier vrouwen tegelijk was getrouwd.
Maar hij had een goede advocaat ingehuurd om hem bij te staan en die wist de
aanklacht naadloos te ontzenuwen. De rechter luisterde vertwijfeld naar het
pleidooi en hij rook nattigheid maar wist er formeel geen raad mee.
Met een ongeduldig gebaar besloot hij de zitting: “We seponeren deze zaak, gaat
u maar naar huis naar u vrouw”. “Dank u edelachtbare”, zei de man met een
lachje. “Maar…….. naar welke?”.
 

Er stond een flinke storm en op een straathoek stond een oude vrouw die met
beide handen haar hoed vast hield. Terwijl de wind vrij spel met haar rok had
en die hoog deed opwaaien. Een jonge politieman sprak haar aan en zei:
“Mevrouw, u houdt uw hoed nu wel goed vast, maar gunt ondertussen het hele
dorp een onbelemmerd uitzicht op uw….op uw……. op alles wat u in huis heeft”.
“Hoor eens jongeman”, zei het oude vrouwtje bestraffend. “Waar jij naar staat
te kijken is 88 jaar oud, maar mijn hoed is spiksplinternieuw”.

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


