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Beste motorvrienden.
Het derde voorwoord van 2021.

Vorig jaar was het voor de club al geen succesjaar. De uitbraak van Corona (COVID 19) 
gooide de hele toerkalender overhoop. Niets kon meer en als er wel gereden werd, kon je 
nergens aanleggen voor een bak koffie of een lunch. 
De meeste activiteiten werden geschrapt. Loot bracht geen toerkalender uit en onze jaar-
vergadering werd afgeblazen.
Eind vorig jaar stopte Christien met haar functie van secretaresse. Zo moesten haar taken 
worden herverdeeld binnen het Bestuur. Albert Kupers doet de ledenadministratie en Henk 
Loois het overige secretariswerk. Arie de Boer doet de werkzaamheden met betrekking tot 
de Pitstop.

Ook dit jaar hebben we te maken met Corona, maar zijn er toch wat meer mogelijkheden. 
Op 22 juni moesten we na het overlijden van Albert de Boer afscheid nemen van onze  
voorzitter. Deze functie wordt nu waargenomen door Henk Loois.
Het Bestuur is dus op zoek naar leden die de ontstane vacatures willen vervullen. Uiter-
aard zullen we de verschillende functies verdelen. 

De redactie van ons clubblad heeft moeite om voldoende kopij te vinden. Het Bestuur en 
de redactie hebben daarom besloten de leden de gelegenheid te bieden 
teksten aan te leveren met eventueel een foto. Wetenswaardigheden of andere zaken die 
mogelijk het lezen waard zijn voor onze leden. De bedoeling is dat alle leden ruim voor het 
verstrijken van de inleverdatum een berichtje krijgen als herinnering. We hopen dat dit veel 
oplevert.

Ook in de tweede helft van dit jaar zullen we zorgvuldig om moeten  gaan met Corona. Zul-
len we misschien onderdelen van toertochten moeten schrappen.
Tocht wens ik jullie veel plezier bij het rijden van de toertochten. 
Let wel: Zwart onder en glimmend boven!

Henk Loois
Interim voorzitter.     
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Adressen enzo...

Voorzitter

Henk Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham
Tel.: 0597 - 561983

(e-mail: voorzitter@mcmios93.nl

Secretaris

Functie vacant:  waarnemend:

Henk Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham
Tel.: 0597 - 561983

(e-mail: secretaris@mcmios93.nl

Penningmeester

Functie vacant:  waarnemend:

Albert Kupers Lutjeloosterweg 4, 9697 VB Blijham
Tel.: 0597 - 562490

(e-mail: penningmeester@mcmios93.nl

Ledenadministratie

Albert Kupers Lutjeloosterweg 4, 9697 VB Blijham
Tel.: 0597 - 562490

(e-mail: ledenadministratie@mcmios93.nl

Bestuurslid algemeen

Bestuurslid algemeen;  Functie vacant.

Bestuurslid algemeen;  Functie vacant.

Arie de Boer Blijhamsterweg 10, 9672 AA Winschoten
Tel.: 0597 - 561136

(e-mail: bestuurslid-a@mcmios93.nl
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Toertochten 2021

Alle tochten, data en startplaatsen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen ivm 
de dan geldende coronaregels.

Notulist en contactpersoon LOOT
Henk Loois Kruirad 41, 9697 ME Blijham, 0597-561983

Voor algemene informatie kunt u een e-mail sturen naar ons info adres: info@mcmios93.nl

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, 06-14650178 
Roelf Hummel Thorbeckelaan 58, 9665 CE Oude Pekela, 06-53944914
Rudolf Meijer Paulus Potterlaan 9, 9663 BV Nieuwe Pekela, 06-42200133

Redactie (e-mail: redactie@mcmios93.nl)
Debbie de Boer A.Reijndersstr. 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, 06-14650178

Kopij voor nummer 3, 2021 moet 
binnen zijn voor 14 november 2021.



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 Motorplaza 
in Groningen, bij Arnold’s Motorshop Kolham, 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.

Startplaats toertochten
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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In memoriam Albert de Boer

In de vroege juni ochtend van 22 juni is onze voorzitter Albert M de Boer 
overleden.  Na een voortslepende ziekte, waar voor hem geen uitzicht op 
genezing kon worden gegeven, heeft Albert zijn keuze gemaakt.

Albert was in hart en nieren een verwoed motorrijder. Samen met Debbie 
en vrienden maakten ze lange tochten. Vakanties op de motor hoorden 
daar ook bij.

Hij wilde graag binnen  het bestuur van MCMIOS’93 de rol van voorzitter 
proberen. Die rol heeft hij de laatste 6 jaar ook vervult met veel plezier.
Binnen het bestuur van de club wordt Albert zeer gemist. Als vriend, mo-
torrijder en voorzitter.

Het Bestuur wenst Debbie heel veel sterkte bij het verwerken van het 
afscheid van Albert.
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Vaderdag toertocht
20 juni 2021 door René Hoesen

Eigenlijk zou op deze dag de “waargaanwenaartoertocht” gereden wor-
den maar om organisatorische redenen heeft de toercommissie besloten 
om de herfsttocht van Oktober 2020 te nemen voor deze dag.  Voor de 
“wgwntt” (waargaanwenaartoertocht) hadden maar 8 mensen zich opge-
geven; dit was een dagtocht en misschien toch niet zo goed gepland op 
vaderdag. Verbazing was dus ook groot toen ik van Debbie hoorde dat 
er zich voor de korte vaderdagtoertocht meer als 24 personen hadden 
opgegeven. Kwam ook wel mooi uit want dit was een korte tocht van 140 
km door Duitsland en we mochten eindelijk als club weer over de gruppe 
dus uiteindelijk zijn het nog meer als die 24 deelnemers geworden. Vaders 
kon dus eerst even koffiedrinken met het kroost en kleinkroost en dan na 
de middag lekker op de motor stappen. Wij gingen als 2e of 3e groep op 
pad met de familie Teuben; allen net als wij zeer fervente Honda-rijders; 

goed volk dus. De slechte weg in Bellingwolde eiste al snel zijn tol want 
zo ineens was ik de rest van de groep kwijt want van Lida’s motor was het 
nummerbord afgevallen; normaal gebeurt zoiets alleen met 
Harleys maar vandaag was de twijfelachtige eer dus aan de Honda. De 



Register podoloog A-B
aanmeting/vervaardiging van podotherapeutische zolen.
Zorgschoenspecialist
aanpassing van confectieschoeisel.
TEK aanmeter,
voor het aanmeten van Therapeutische Elastische kousen.

Uw medisch pedicure
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rest van de tocht dus maar illegaal rondgereden en dat gaf toch echt dat 
lekkere losbandige gevoel dat motorrijden met zich meebrengt. Na een 
klein uurtje rijden kwamen we aan bij Blome net voor Dörpen waar we 
koffie en/of een frisje dronken waar na weer vrolijk verder reden. De toer-
tocht ging richting Sögel waar we nog even foto’s hebben gemaakt bij een 
mooie houten kerk in aanbouw; nog steeds in aanbouw want ze waren al 
6 jaar bezig. 

Maar ze waren nu wel goed opgeschoten want toen wij de tocht in sep-
tember 2020 controleerden stond alleen het geraamte er nog maar. En 
nu was hij bijna klaar. Veel mooi houtsnijwerk. Bij de start in Blijham liep 
de motor van Luppo al een beetje anders als anders en dat resulteerde in 
panne onderweg want zijn motor is helemaal uitgevallen. In overleg met 
de familie Teuben zijn wij verder gereden met de toertocht en hebben zij 
de motor aan de kant laten staan waarna ze met de kortste weg naar huis 
zijn gereden om met een aanhanger hun motor weer op te halen. Dat was 
niet hoe we het graag wilden hebben maar motorrijden is nu eenmaal een 
motorische hobby en dan gaat er wel eens iets stuk. Onderweg was ook 
nog een schnitzelrestaurant in de route voorzien maar aangezien het nog 
geen 16 uur was zijn we doorgereden en via Anytyme weer voldaan thuis 
gekomen van deze mooie korte en vlot te rijden tocht. Dit is een tocht die 
vast in onze navigatie blijft staan om nog eens te rijden als we zelf geen 
duidelijk doel hebben om heen te rijden.

De groetsels VFRené en VFRouw.





17

MCMios’93 schenkt 
Regio Brandweer helmen.

Op woensdag 9 juni heeft motorclub MCMios’93 uit Blijham een
10-tal helmen geschonken aan de brandweer van Winschoten.
Op de foto overhandigt Henk Loois, secretaris van MCMios’93, de helmen 
aan een vertegenwoordiger van de brandweer.
De helmen zijn door de motorclub altijd gebruikt voor “opstappers”.
De motorclub heeft de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken in het 
begeleiden van evenementen, zoals de Run van Winschoten, skeelerwed-
strijden, wielerwedstrijden enz. Er waren altijd wel mensen die een rondje 
of langer mee wilden rijden. Deze “opstappers” waren dan jury leden pers, 
radio en tv, EHBO-ers, of sponsoren.
De brandweer kan de helmen goed gebruiken bij het oefenen van hulpver-
lening bij ongevallen met motoren en brommers. De brandweer zal zorgen 
dat de helmen verspreid worden binnen de regio.
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Toertochten 2021
door Marga Duit

Zondag 9 mei 2021.       

Jaap en ik besluiten heerlijk te gaan toeren op de motor door Drenthe. De 
eerste toertocht van mij ivm dat eindelijk de terrassen weer open zijn, dus 
ook de toiletten. Het is heerlijk motorweer, niet te warm en niet te koud. Als 
we een dorpje inrijden is het weer een gezellig gezicht, want overal zitten 
de terrassen vol en besluiten wij ook een kopje koffie te nuttigen. Helaas 
weet ik niet meer in welk dorpje het was, maar het was een mooi klein ter-
ras en er waren nog wat plekjes vrij. He, wat zit daar aan ons kopje koffie? 
Het blijkt een heel klein ijsje te zijn en heel lekker. Bij de tweede kopje zit 
er weer een ijsje bij, maar nu een andere smaak. Dan gaan we weer ver-
der met de tocht via Dwingeloo, waar het ook altijd druk is. We besluiten 
thuis maar te gaan eten ivm dat de terrassen overal vol zitten. Tegen half 
vier zijn we weer thuis en kijken terug op een heerlijke en mooie toertocht.

Donderdag 13 mei 2021.                      

Vandaag is het hemelvaart en prachtig weer, dus dat word weer toeren 
op de motor. En natuurlijk gaan we weer door Drenthe, wat ik altijd prettig 
vind ivm als je even koffie wilt drinken of iets eten, dat er terrassen in over-
vloed zijn. Vanaf huis rijden we via Stadskanaal naar Schoonloo, waar we 
bij eetcafé Hegeman een kopje koffie gaan drinken. Dan gaan we verder 
via Hooghalen op Termunten aan. Waar het natuurlijk behoorlijk druk is, 
maar nog net een tafeltje voor ons vrij is. Nadat we lekker kibbelingen met 
friet hebben genuttigd gaan we op huis aan, want inmiddels word het wel 
frisjes op de motor. Tegen half vijf zijn we weer thuis en hebben weer van 
een prachtige toer genoten.





21

Ik heb gelezen.....

In 2014 kwam het boek “Man in het zadel” van Paul van Hooff uit en dat 
was een mooi reisverhaal dat Paul zelf beleefde bij zijn tocht van het 
noordelijkste puntje van Noord-Amerika naar het zuidelijkste puntje van 
Zuid-Amerika op zijn zo geliefde Moto Guzzi V70, liefkozend Guzzi Galore 

genoemd. In 2018 kwam het boek 
“Van hier tot Tokio” uit en deze ga 
ik binnenkort ook lezen. “Man in het 
zadel” heb ik indertijd met veel ple-
zier gelezen en ik was dus ook zeer 
verblijd dat hij eind vorig jaar schreef 
dat hij weer bezig was met een nieuw 
boek. Dit keer geen reisverhaal 
maar een echte roman, en dat had ik 
eigenlijk niet van hem verwacht. Het 
verhaal gaat over een Motogp cou-
reur die na zijn actieve race-carrière 
voor zijn op sterven liggende vader 
op zoek gaat naar de motoren van 
de echt bestaande dichter Jan Hanlo. 
Het gaat om 3 zeer speciale Vincent 
motoren en de zoektocht brengt ons 
via de kop van Friesland waar de eer-
ste informatie opduikt naar Argentinië, 
het land van onze koningin Maxima. 
Met het eerste gedeelte van het boek 
had ik een beetje moeite omdat ik een 

reisverhaal van Paul gewend ben maar als dan de echte zoektocht begint 
kan ik het boek haast niet meer wegleggen. Gelukkig is het vakantie en 
kan ik redelijk ongestoord dit boek in 3 dagen uitlezen. Na het boek dicht-
geslagen hebben, stuur ik via Facebook een berichtje aan de schrijver dat 
ik genoten heb van zijn boek en nog geen half uur later bedankt hij me 
voor het lovende bericht. En zo’n persoonlijk bericht had ik niet verwacht.



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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Clubweekenden door de
jaren heen door Jaap Duit

Ik wil even een terugblik doen op de 15 jaar dat ik de clubweekenden 
georganiseerd heb. In ons vage verleden gingen we altijd kamperen, op 
de vrijdagavond weg om 18.00 uur 1 tot 2 uurtjes rijden, tentje opzetten, 
naar de kantine feestje bouwen, zaterdag tochie rijden en s’avond BBQen, 
zondag tentje afbreken en een leuk tochie weer naar huis. Maar omdat 
we allemaal ouder worden ging het geluid dat we van de koude grond af 
wilden en toch liever op een lekker bedje lagen.

In 2006 was het dan ook voor de laatste keer naar Oudemirdum Friesland 
naar camping de Wigwam waar we altijd met open armen ontvangen wer-
den. Hier kijken we dan ook met goede gevoelens op terug.

In 2007 toch nog maar weer een motorcamping geprobeerd in Wielen vlak 
over de grens in Duitsland, hierover kan ik weinig vertellen want ben niet 
mee geweest omdat ik een kijkoperatie had gehad aan mijn knie.

In 2008 ons eerste hotelweekend in Hotel/Pension De Gasterei in Alta-
stenberg (nabij Winterberg). Dit was een groot succes en zijn met een 
leuke groep 3 dagen op stap geweest. Het beviel zo goed dat Marga en ik 
er later nog een keer zijn geweest.

In 2009 had ik iets geregeld op motorcamping Het Dijkje in Eck en Wiel. 
Hier kom men kamperen of een kamertje huren met bed, ik dacht 2 vlie-
gen in een klap omdat men het toch jammer vond dat we niet meer gingen 
kamperen. Leuke locatie, lekker toeren door de Betuwe maar geen kam-
peerder ging er mee en alle kamertjes waren bezet want ieder wou op een 
gewoon bed. Dit was voor mij een duidelijke zaak dat voor het kamperen 
weinig of geen animo meer was.

In 2010 besloten om er een vast gegeven van te maken om in het vervolg 
een leuk hotel op te zoeken voor een redelijke en voor ieder 
een betaalbare prijs. De keuze voor dit jaar was gevallen 
op Motorhotel Am Vulkanberg in Manderscheid in de Vulkaneifel. 



TRANSPORTBAAN 28 -  WINSCHOTEN
WWW.BOSMABEDDENWINSCHOTEN.NL

PAPIERBAAN 1B -  WINSCHOTEN
WWW.BOSMAWONEN.NL
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Geweldige locatie, netjes, goed eten en gastvrij. Hele mooie omgeving om 
te toeren. Zeker voor herhaling vatbaar.

In 2011 even een andere omgeving en wel naar de Harz naar hotel Nie-
dersachsen nabij Goslar. Een heel groot hotel met alle gemakken van 
dien, met zwembad, droogruimte voor de natte kleren wat zeker op de 
zaterdag echt nodig was, tsjongejonge wat een regen en dan raak je ook 
nog een paar mensen kwijt. Maar toch een gezellig weekend gehad met 
de BBQ in een grote tent speciaal voor ons neergezet.

In 2012 toch maar even een keer richting de Belgische Ardennen en wel 
naar Hotel Dolesca Park in Vielsalm. Op zich ook een hele belevenis, top 
omgeving, wel slechte wegen, en de Franse taal houd mij daar toch wel 
een beetje weg, daar kan ik niet goed mee uit de voeten, maar toch altijd 
een gezellige groep die meegaat en je leert elkaar steeds weer beter ken-
nen.



VERKEERSSCHOOL
SCHURINGA
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In 2013 maar een keer richting de Moezel waar toch ons (Marga en ik zei 
de gek) hart ligt, daar zijn wij echt aan verkocht. We zijn neergestreken 
in Bullay in Motorhotel Hexenhaus. Nou daar zeg je me wat. Ik zal niet in 
details treden maar daar hebben we zoveel beleefd en dan niet in de po-
sitieve zin. Een heel leuk hotel hoor daar wil ik niks van zeggen en ook de 
locatie is niks mis mee maar de uitbaters van toen die lagen in scheiding 
en dat kreeg je als gast ook zeker mee.

In 2014 naar Lutzerath in de Vulkaneifel. In Hotel Maas is het goed ver-
toeven, gastvrij, goed eten, nette kamers, geweldige omgeving. Het is net 
of de groep waarmee we steeds op pad gaan ook hechter wordt, je leert 
elkaar steeds beter kennen. Nou weet ik niet meer exact wanneer we be-
sloten hebben om het hotelweekend met een dag uit te breiden.



Al meer dan 70 jaar staan wij voor u klaar!
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 We gingen altijd op vrijdag weg en kwamen dan op zondag weer thuis 
maar men vond dit voor zo’n leuk weekend wel een beetje kort dus de 
donderdag werd er bij aan geplakt zodat we een dag extra konden toeren 
in de mooie omgevingen.

In 2015 een heel andere omgeving niet de bergen in, wat sommige leden 
toch wel jammer vonden, maar Noord Duitsland naar Hotel Gasthuus 
Spieskamer in Hasselberg aan de Ostzee. Deze uitbaters hadden een ei-
gen slagerij en dat kon je proeven bij het ontbijt en avondeten, superkwa-
liteit. Toch een hele mooie omgeving om te rijden, mooi asfalt over glooi-
ende wegen. Nog een uitstapje naar Denemarken gemaakt om  aldaar 
een beroemde Deense Hotdog te eten. Ik had het niet verwacht maar het 
is daar voortreffelijk motorrijden.

In 2016 gingen we op herhaling naar Hotel Maas in Lutzerath omdat ons 
dat zo goed was bevallen en als de leden zeggen ” daar willen we nog 
graag weer een keer naartoe” dan wordt dat zeker gehonoreerd. En het 
was weer voortreffelijk zoals we het in onze gedachten hadden. NIKSMIS-
MET.

In 2017 maar even weer iets anders bedenken, Luxemburg is ook erg in 
trek bij de motorrijders. Even zoeken op Motorhotels en dan kom je wel 
een stuk of wat tegen. Zo vond ik een hotel in Duitsland nog geen kilome-
ter van de Luxemburgse grens genaamd Motorhotel Daytona in Dasburg. 
Een hotel niet zo jong, een beetje gedateerd maar 
alles is prima voor elkaar, netjes, gastvrij, goed eten en drinken. 
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Helaas hadden ze dat weekend nogal wat regen voorspeld en Jan (eige-
naar) gaf de tip om met het openbaar vervoer naar de stad Luxemburg te 
gaan (dit koste meen ik zo’n € 8.00 p/p). Dus gezellig een dagje stad was 
ook niet  verkeerd en je bent er toch even uit.

In 2018 maar een keer weer naar Sauerland maar nu naar Hotel Panora-
mablick in Sundern. Ook hier geen klachten en dan mag je toch van geluk 
spreken, je weet nooit waar je terecht komt, dat alles weer prima voor 
elkaar is. Wat mij wel opvalt is dat 8 van de 10 uitbaters gewoon Neder-
landers zijn en dat vinden sommige leden ook wel prettig.
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In 2019 op herhaling omdat we de vorige keer weinig konden rijden ivm 
het slechte weer. Hotel Daytona in Dasburg was wederom een prima plek 
om als motorclub neer te strijken en te genieten van al het moois wat zo’n 
weekend te bieden heeft. Marga en ik gaan daar zeker nog een keer naar 

toe.

In 2020 CORONA, wel of geen hotelweekend, de meningen waren 
nogal verschillend en daar is ook ieder vrij in. Na lang wikken en wegen 
en continu contact te hebben met het hotel wel besloten om het door te 
laten gaan. Er haakten wel wat leden af wat natuurlijk onder de omstan-
digheden heel begrijpelijk was. Het hotel had in januari 2020 net nieuwe 
eigenaren gekregen en ze waren dan ook heel blij dat we wel met een 
groepje zouden komen. Dus gingen we naar Hotel Sonnenblick in Lutz 
vlakbij de Moezel (waar toch ons hart ligt). Al met al een prima weekend 
gehad ondanks een aantal beperkingen (mondkapje) lekker genoten van 
alles, prima locatie, eten, slapen en motorrijden waar het toch allemaal om 
draait in zo’n weekend.

2021 geen clubweekend ivm de onzekerheid van alles wat met corona 
heeft te maken en voor volgend jaar moeten we maar weer zien hoe dan 
alles verloopt. Ik wil dan ook iedereen bedanken voor de gezellige week-
enden en zie jullie wel bij een van onze toertochten, want dat gaat gewoon 
door gelukkig.

MVG Jaap Duit (toercommissie)





Zaterdag 24 juli

Vorig jaar op de motor naar het Zwarte Woud geweest, dus dit jaar weer 
een beetje dichterbij; en ja, ook corona is daar een reden voor geweest. 
We waren beide al ingeënt en we hebben ook helemaal geen problemen 
ondervonden onderweg maar dat weet je natuurlijk nooit van te voren. 
Dit jaar dus weer lekker bij ons vaste gasthof Bon Garden in Bernkastel 
Kues; wellicht laatste keer want ze willen eigenlijk stoppen met de B & B. 
Jammer, dus we moeten volgende keer op zoek naar iets anders. Het is 
natuurlijk maar een klein stukje naar het vakantieadres maar toch beslui-
ten we om de wekker op 4:00 uur ’s morgens te zetten omdat je dan de 
zon zo mooi ziet opkomen en je zo lang mogelijk kunt genieten van je 
eerste vakantiedag. Dus om 5:00 uur zitten we in de auto; karretje erach-

ter met de motor erop 
en het schuifdak kan al 
open want het is lekker 
weer. De route verloopt 
voorspoedig en rond 
de middag zien we het 
eerste bordje met Nür-
burgring en we besluiten 
om daar langs te rijden 
omdat ik de beroemde 
sticker nog niet op deze 

andere auto heb. Bij de Nürburgring zelf is het een drukte van jewelste 
met hulptroepen omdat hier een verzamelplaats is ingericht voor hulpgoe-
deren en –troepen die meehelpen met opruimen nadat hier enkele dagen 
ervoor een behoorlijke wateroverlast is geweest met zelfs enkele doden 
te betreuren. We zijn hier ook niet als ramptoeristen maar die sticker wil 
ik toch wel graag hebben. Rond 14:00 uur zijn we bij het hotel en het is 
inmiddels weer lekker weer want we hadden nog een stevige onweers-
bui gehad onderweg. Zelfde lekkere balkon zoals altijd en we genieten 
’s avonds van ons eerste wijntje met kaasplankje bij de Brückenkeller; 
dit is vakantie zoals wij het graag hebben. En alhoewel het natuurlijk een 

Motorvakantie 
Bernkastel Kues door René en Gebina 



Tel.: 06 52052936
E-mail: info@glasservicestukje.nl
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stuk relaxter is in de auto 
als op de motor liggen we 
toch redelijk vroeg te slapen; 
vermoeidheid+wijn=lekker 
slapen. Gebina heeft geen 
kind aan mij gehad.

Zondag 25 juli.

We hadden de wekker op 
8:00 gezet want we willen 
natuurlijk motorrijden als we 
hier zijn; slapen kun je overal; 
mooi door de bochten zwieren gaat hier als de beste. Voorheen konden 
we ook altijd ontbijten bij de gasthof maar vanaf dit jaar dus niet meer; en 
gelukkig zijn er bakkerijen genoeg in het stadje waar je goed kunt ontbij-
ten. Eerste dag direct maar een uitgebreid ontbijt zoals we gewend waren; 
toen ik moest afrekenen schrok ik wel want het was €16,- per persoon; dat 
deden we dus niet weer. Voor de volgende dagen hebben we bij de plaat-
selijke Lidl broodbeleg gehaald en bij diezelfde bakkerij hadden we de 
volgende dagen steeds 4 broodjes voor in totaal rond de €2,-. Dat was wel 
een heel groot verschil! Deze dag had ik een route gemaakt door Luxem-
burg door o.a het Müllerthal waar we ook ooit al met een hotelweekend 
door zijn gereden. Rijden in de Eifel blijft altijd een genot, check mijn 
filmpje op Youtube; je kunt hem vinden onder HondaVFRvlog. Er zat een 
kleine omleiding in door de wateroverlast. Bij een hotel/restaurant waar we 
met hotelweekend ook zijn geweest had het water in de hele zaak gestaan 
en nu een paar dagen later was het riviertje in de buurt al weer meer als 
4 meter gezakt. Voor deze dag hadden ze kans op regen voorspeld maar 
hele dag geen drup gehad. Deze avond konden we niet naar de Brüc-
kenkeller want nu regende het wel. Geen probleem want we hadden ook 
al een Moselteufel gekocht; een lekker pittig kruidenbittertje die ons ook 
weer lekker in slaap suste. 

Maandag 26 juli.
Voor deze dag hadden ze aan het eind van de dag kans op onweersbuien 
voorspeld dus we zaten al weer rond 9:30 op de motor voor 
een tocht van 377 km richting Parc National de Vosges; de Vogezen dus. 



Maart, april, mei, september en oktober elke zaterdag geopend.
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Heel andere omgeving als de Eifel met veel bossen; persoonlijk vond ik 
het saai dus daar gaan we niet weer heen. Groot stuk ging over een 
militair oefenterrein en ik weet niet of het daar aan ligt, maar daar was de 
navigatie dus behoorlijk in de war; misschien toch stoorzenders van het le-
ger. Toen we een kleine 100 km van het hotel waren begon het behoorlijk 
te regenen en het duurde maar even en het ging dwars door onze lederen 
kleding heen. Maar gelukkig was het de laatste 50 km weer mooi zonnig 
en droog en bij terugkomst in het hotel waren we weer helemaal droog 
achter de oren. Deze avond gegeten bij de plaatselijke Griek vlak achter 
de gasthof en daar waren we €32,80 kwijt; dat was maar een klein beetje 
duurder als het ontbijt van de eerste dag. Hier dus heerlijk getafeld en dat 
betekende dus dat we deze keer geen kaasplankje namen bij ons glas 
wijn bij de Brückenkeller want het was heerlijk weer om buiten te zitten; 
nippend aan de wijn die eigenlijk zo lekker is als frisdrank en ik moest me 
dus bedapperen om het glas niet in 1 keer achterover te slaan. Zoooooo 
lekker. Ober wilde nog een 2e glas brengen maar aangezien wij normaal 
niet drinken, kon ik dat beter niet doen want we moesten nog teruglopen 
over een brug richting de gasthof. Ik denk iets van 20 treden omhoog naar 
de brug maar die leken wel een eeuwigheid te duren. Pffff. #blijdatwebo-
venzijn. 

Dinsdag 27 juli.

Eigenlijk wilden we deze dag met de auto naar Trier om onder de Porta 
Nigra door te lopen maar het weer was weer veel te mooi om niet op de 
motor te stappen. Dus Garmin een route laten maken met als tussenpunt 



Schilderen met kwaliteit!

Eikenlaan 11 - 9697RV Blijham 
Tel.: 06 30438505 - mdraaijer@hotmail.com

Schildersbedrijf
M. Draaijer

Kloosterlaan 45B - 9677 PP Heiligerlee - 06 – 27 55 00 93
E-mail: info@harriewilts.nl   Internet: www.harriewilts.nl

nieuwbouw/verbouw/renoveren van uw woning.
lariks hout op maat.
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41

Saarburg. Weer een mooie route met tussen de middag een pizza diavolo 
voor mij en een pizza frutti di Mare voor Gebientje; Gebina had alleen 
maar frutti gelezen en dacht dus aan een pizza met fruit; nee dus, meer-
vruchten, dus op haar pizza zag ik garnalen en andere vis maar ook van 
die kleine tentakeltjes met zuignapjes van een inktvis. Gelukkig lust ze ook 
graag vis!
 Deze route was maar 177km en dat was maar goed ook want in deze re-
gio waren er wel veel  omleiding door de wateroverlast. We kwamen zelfs 
uit op een heel klein weggetje waar ik toch maar besloot om niet verder 
te rijden; en dan wordt het spannend als de weg naar beneden loopt en 
verraderlijk glad is door mos op de weg. Ook voor deze dag was regen 
voorspeld aan het einde van de dag; nou, dat was niet het einde van de 
dag want we moesten nog iets van 80 km toen de hemel losbrak met veel 
water op de weg, dus de gang was er wel uit nu; en weer sjoepe-nat tot op 
de onderboksem; in mijn laarzen vernam ik het water van voor naar achter 
klotsen, maar je bent motorrijder of niet dus gewoon stug doorzetten. ’s 
Avonds een heerlijke gezonde maaltijd met sla en biefstuk-puntjes. En ook 
nu weer een stevige regenbui zodat we niet buiten van ons wijntje konden 
gaan genieten.

Woensdag 28 Juli.

We zouden pas morgen 
weer naar huis gaan maar de 
weersvoorspellingen waren 
weer niet goed dus motor op 
de aanhanger, betalen en rond 
11:00 waren we op weg naar 
huis en hoezo slecht weer, we 

hebben bijna de hele terugweg met open dak gereden, heerlijk, zelfs kop-
pie beetje verbrand. Tegen 19:00 uur weer thuis en die avond weer heer-
lijk geslapen in ons eigen bedje.
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Interview Moto plus
Willem Sopar
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- We in juni Albert met pijn in ons hart naar zijn laatste rustplaats 
 hebben gebracht….

- We daarbij een indrukwekkende optocht van motoren hadden 
 als laatste eer…

- De zomervakantie er voor de meesten al weer op zit…

- Daar vast wel een paar mooie verslagen van motorvakanties van
 zijn gemaakt….

- We die dan ook zeker graag in de pitstop willen lezen…

- De open augustus-tocht door de slechte weersvoorspellingen 
 niet door kon gaan….

- Er nog wel een paar tochten op de agenda staan….

- We hopen dat de weergoden/godinnen (of gender neutrale god) 
 ons dan beter gezind zijn…

- We in de zomermaanden de pitstop meestal wel vol krijgen 
 omdat we dan genoeg activiteiten hebben…

- We jullie dus vast willen vragen om leuke motor gerelateerde 
 verhalen aan te leveren....

- Dat er toch nog 9 deelnemers waren voor de verregende open 
 augustustocht....

Wist u dat? door René Hoesen
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Verjaardagskalender
SEPTEMBER
  
Roelf Hummel
Roelf Bruins
Be  Glazenborg
Berend Kupers
Gelina Grofsmid
Edwin Wiebrands
Ingrid Jongenengel
Albert Schrik
  
OKTOBER
  
Gert Lesterhuis
Marga Duit-Luining
Rudolf Meijer
Arnald Rosendahl
Marten Willems
Harry Schuurman
Dineke Marks
Reinder Potze
Rick de Vries
Henk van Achteren
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Moppen
Mijn dokter heeft mij geadviseerd om te beginnen met rennen. Niet omdat 
ik ziek ben o.i.d. maar omdat ik met zijn vrouw heb geslapen.

Een man komt thuis na het bezoeken van de dokter en zegt tegen zijn 
vrouw: “Ik snap er niets van, ik moet volgende week terug en dan moet ik 
mijn urine, ontlasting en sperma meenemen…”. Waarop zijn vrouw zegt: 
“Neem dan je grijze joggingsbroek mee, daar zit alles in!”

Een man wordt door zijn vrouw naar de dokter gestuurd omdat hij vrese-
lijk uit zijn mond stinkt. De dokter onderzoekt hem en zegt: “Dit is op twee 
manieren op te lossen. Of u stopt met nagelbijten, of u stopt met het krab-
ben aan uw kont…”
Volgens Diederik Gommers is er zeker een kans dat we door Corona ko-
mende kerstmis alleen moeten doorbrengen zonder schoonfamilie. Maar 
hij kon natuurlijk niks beloven.

Wie zijn billen brandt mag blij zijn dat ie niet andersom stond.
Ze zeggen dat kinderen op de achterbank, ongelukken veroorzaken. Maar 
ongelukjes op de achterbank veroorzaken ook kinderen.

“Weet uw zoon al wat hij later wil gaan doen?”. “Jazeker,” antwoordt moe-
der “Hij wil vuilnisophaler worden” “Wat raar, dat hoor je niet veel”. Moe-
der: “Hij denkt dat hij dan alleen dinsdags hoeft te werken”.
Mijn vrouw is nogal jaloers: onlangs keek ze in mijn agenda en vroeg wie 
Juli was.
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Lid worden?

Motorclub Mios ’93 
Kruirad 41      9697 ME Blijham    0597-561 490 
www.mcmios93.nl                     info@mcmios93.nl              

 
 
 
 
 

 

 

Geachte motorrijder / ster, 
 
Ook jij kunt lid of duo-lid worden van onze gezellige motorclub MC Mios ’93 Blijham. 

❖ Zodat je andere motorrijders leert kennen. 
❖ Kunt genieten van mooie routes en tochten. 
❖ In de zomermaanden een Hotelweekend. 
❖ In de wintermaanden de jaarvergadering, Nieuwjaarsvisite en eventueel workshops. 

Ons clubjaar loopt van januari tot en met december. Na je aanmelding krijg je van ons het 
huishoudelijk reglement en een ledenpas. Met deze ledenpas krijg je bij verschillende motorzaken 
korting op je aankopen. 
Contributie voor leden is € 25.- per jaar, als duo-lid (passagier) betaal je € 15.= per jaar. 
(duo-lid rijdt zelf geen motor) een digitale inschrijfformulier staat ook op onze website. 
Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen dienen dit voor 1 november van het lopend jaar  
te doen en dan wel schriftelijk bij de secretaris kenbaar te maken. 
Voor meer informatie kijk ook eens op www.mcmios93.nl 
 
Om lid of duo-lid te worden kun je ook het onderstaand formulier volledig invullen en dan op 
sturen naar het secretariaat t.a.v. Henk Loois – Kruirad 41  - 9697 ME -  Blijham  
E-mail: secretaris@mcmios93.nl 
 

 
Ik wil graag lid* / duo-lid* worden! (*doorhalen wat niet van toepassing is) 
Naam   : ………………………………………Duo-lid.………………………………………… 
Roepnaam  : ………………………………………Duo-lid……..…………………………………… 
Adres   : ……………………………………………………………………………………………… 
Postcode   : ……………………………………………………………………………………………… 
Woonplaats  : ……………………………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer  : ……………………………………………………………………………………………… 
Geboortedatum  : ………………………………………Duo-lid.………………………………………… 
E-mailadres  : ……………………………………………………………………………………………… 
Digitale ledenservice : Ja / Nee * 
Geslacht   : M / V * 
Rijbewijs A  : Ja / Nee * 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Duo-lid   : Ja / Nee * 
Adres gegevens zoals lid : Ja / Nee, dan graag dit formulier uitprinten en invullen en  

 ook opsturen naar onze secretaris. 
 
Datum   : …………………………………….Handtekening:………………………………. 
 
 

MIOS’93
Blijham
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Neem gerust 
contact op 
06 53 77 10 29  - info@rijschooleddygraver.nl



. 24/7 bereikbaar                                                                                

. Landelijke dekking

. Nationaal en Internationaal

. Palletdistributie

. ADR transport

. Scherpe tarieven

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


