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Beste motorvrienden,

Wind, regen en waarschijnlijk vorst en sneeuw bepalen de komende tijd het 
weerbeeld. Genoeg redenen om de motor maar eens goed schoon te maken, de 
druppellader aan te sluiten en met een kleed af te dekken en an op een niet te 
koude en vochtige plek te laten overwinteren.
Ja, het motorseizoen zit er op. We hebben het afgesloten met een stamppot buf-
fet.
Ondanks de corona maatregelen zijn we dit jaar toch in staat geweest toertochten 
te kunnen uitzetten en te rijden.
Voor leden, die in 2019 al lid waren, hebben we voor 2020 een contributiekorting 
gegeven, als compensatie voor het slechte jaar 2019. Hopelijk is dat wel gewaar-
deerd.
Nu we het jaar hebben afgesloten, kijkt het bestuur al weer  naar 2022. In hoever-
re hebben corona maatregelen invloed. Gaat de “nieuwjaarsreceptie” wel door?  
De al 2 keer uitgestelde jaarvergadering.  Trouwens we hopen dat er leden zijn 
die zich aan willen aanmelden voor een bestuursfunctie.
Het hotelweekend, dat door Jaap Duit wordt georganiseerd en al is volgeboekt, 
gaat dat door?  Duitse maatregelen zij vaak strenger dan hier.
Nu weer  positifiteit. Namens het Bestuur wens ik jullie niet alleen fijne feestdagen 
en een voorspoedig 2022, maar vooral goede gezondheid, want dat maakt het 
leven waardevol.

Met vriendelijke groet,

Henk Loois

Voorwoord

Inhoud
Voorwoord     ........................................................................ . 3
Adressen enzo....................................................................... 5
Agenda 2021     .................................................................... . 7
Zomertoertocht  ..................................................................... 11
To barbeque or not to barbeque  ........................................... 15
Ik heb gelezen  ...................................................................... 19
Motorvakantie september 2021  ............................................ 21
Herfsttocht  ............................................................................ 29
Smikkeltocht   ........................................................................    35
Stampotbuffet  ........................................................................   45
Wist u dat  ..............................................................................    47
Verjaardagskalender ............................................................. 49
Moppen   ................................................................................ 51
Lid worden?     ....................................................................... 57





5

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 2022

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 1, 2022 moet 
binnen zijn voor 13 februari 2022.



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 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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Zomertoertocht, 22 augustus

Omdat er vergeten was iemand te vragen een stukje te schrijven, 
doe ik mijn best er nog iets van te maken. Helaas weet ik niet meer 
hoeveel motoren en personen er aanwezig waren. 

Het is bewolkt als we naar AnyTime  in Blijham rijden. Maar er wa-
ren meer mensen die dachten, we zien wel wat het weer ons brengt 
vandaag. Er waren zelfs mensen uit de Zaanstreek  (ik meende 
8 pers) aanwezig, alleen gingen die de tocht andersom rijden ivm 
dat ze dan gelijk op huis aan konden gaan. We mochten eindelijk 
Duitsland weer in en daar werd dus ook gelijk gebruik van gemaakt. 
Nou we waren al een mooi eind op weg en ja hoor de eerste drup-
pels kwamen al. En het bleef maar regenen, dus maar even een 
pauze in gelast bij een eetzaak. Maar die was helaas nog niet 
geopend, maar had wel een veranda waar we even konden schui-
len. Het werd niet droog dus toch maar verder en langzamerhand 
ja hoor klaarde de lucht op. Langs mooie dorpjes kwamen we aan 
bij Bikertreff in Oldersum, waar we koffie met heerlijk gebak hebben 

door Marga Duit
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genuttigd. We zijn onderweg niet meer aangeweest om iets te eten, 
omdat dit een korte tocht was van 180 km. Onderweg naar Blijham 
gingen er al een aantal op huis aan. Bij aankomst AnyTime hebben 
wij nog even iets te drinken genomen en zijn ook op huis aan ge-
gaan. Ik heb helaas vergeten foto’s te maken. Het was een mooie 
tocht met dank aan de toercommissie.

Mvg. Marga Duit



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

MIOS’93
Blijham



15

To barbecue or not to
barbecue-tocht door René Hoesen

Op zaterdagmiddag 18 september werd de jaarlijkse bbq-tocht gehouden 
die begon om 13 uur bij Antyme in Blijham. Normaliter hoort er natuurlijk 
een barbecue bij deze tocht maar door te weinig aanmeldingen ging dit 
niet door. De tocht natuurlijk wel en maar liefst meer als 20 leden kwamen 
meedoen aan deze tocht door Duitsland. Korte tocht van 145 km maar wel 
weer genieten. Bij bikerhotel “zur Schanze” bij Apen even de benen ge-
strekt en genoten van een paar heerlijke 2-takt motoren die even op volle 
snelheid heen en weer reden. Natuurlijk filmpje gemaakt met de gopro 
maar vergeten om de microfoon aan te sluiten. Filmpje kon dus zo de prul-
lenbak in. Bij het bikerhotel werd ook nog druk gewerkt aan een achter-
band van 1 van de leden die een lekke band had. Gelukkig was er iemand 
met een reparatie-setje. De tocht ging weer verder langs de ijssalon in 
Bunde en daar hebben we nog een heerlijk ijsje gegeten als genoegdoe-
ning voor de gemiste barbecue. Hierna was het nog een klein stukje naar 
het eindpunt waarvan we allemaal al hadden afgesproken om niet langs te 
gaan maar direct door te rijden naar huis. 

Het was weer een gezellige middag met de jongens en meisjes van mo-
torclub MCMIOS’93.
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Ik heb gelezen.....

Aangezien ik wel vaker dingen in verkeerde volgorde doe, heb ik ook het 
2e boek van Paul van Hooff als 3e boek gelezen. Een aantal jaren ge-
leden heeft hij het boek “Man in het zadel” geschreven; een reisverslag 
van het noordelijkste punt van Noord-Amerika naar het zuidelijkste punt 
van Zuid-Amerika. Een reis die meerdere jaren duurde en die hij op zijn 
trouwe metgezel, een Moto Guzzi V75 van meer als 40 jaar oud reed. Zijn 

3e boek was een fictie roman, “de Coureur” genoemd en hij moest dus 
volledig uit zijn fantasie putten. Nou dat was goed gelukt want ook een 
zeer mooi boek om in 1 keer uit te lezen. En toen zag ik dat er nog een 
boek was, en die dus ook maar direct uit gelezen in 2 dagen. Dit boek 
heeft de titel “Van hier tot Tokio” en inderdaad deze keer reisde hij weer op 
zijn trouwe Moto Guzzi, liefkozend Guzzi Galore genoemd van Nederland 
naar Tokio. Weer een mooi reisverslag voor ons allen die ook wel graag 
zoveel lef willen hebben maar teveel smoezen kunnen verzinnen om niet 
die knoop door te hakken en toch die motorlaarzen aan te 
trekken en richting de horizon te reizen.
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Motorvakantie 
september 2021
Motorvakantie  september 2021 van Jaap en Marga Duit. 
 We besluiten na lang overwegen om toch nog een paar dagen op de 
motor weg te gaan in onze vakantie. Maar waar we naar toe wilden, de 
Moezel natuurlijk was alles al vol geboekt. Dus werd het Pension De Tour-
stop in Lautenthal, waar we drie jaar geleden ook al waren geweest, want 
Peter en Jacqueline hadden gelukkig nog een kamer vrij.  

Woensdagmorgen 1 september vertrokken we om tien uur richting Lau-
tenthal, via een mooi alternatieve route. Het was heerlijk motorweer zo’n 
22 graden. Om half twaalf besluiten we om bij een benzinepomp even een 
bakkie leut met een broodje te gaan doen. Om gebruik van het toilet te 
maken kregen we zelfs een flacon gedesinfecteerd spul mee. En whaauw 
wat een mooi schoon toilet, waar Jaap de eigenaar van de pomp namens 
ons tweetjes een dikke vette tien voor heeft gegeven. Dan gaat de reis 

door Jaap en Marga Duit



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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weer verder en ik bedenk ineens, wat zou het fijn zijn als we in de Tour 
Stop nog bekenden treffen van drie jaar geleden. Tegen half vijf komen we 
bij het Pension aan en worden hartelijk begroet door Peter en Jacqueline. 
Natuurlijk eerst een biertje drinken en dan naar onze kamer, tassen uit-
pakken en douchen.  We hadden net geproost met z’n tweetjes als er een 
Gold Wing aan komt rijden en wat schetst onze verbazing? Het zijn Auke 
en Astrid (waren dinsdag al gekomen) die we daar toen hebben ontmoet 
en mooie , fijne dagen mee hebben beleefd. Ook zij waren verbaasd ons 

te zien en Jacqueline maar lachen, want die had zowel tegen hun als ons 
bewust niets gezegd. De sfeer zat er gelijk weer goed in. Inmiddels waren 
ook de andere gasten weer binnen gekomen. Je voelt je daar gelijk thuis, 
want of je er al als gast bent of komt het is daar heel gemoedelijk, je stelt 
je voor wie je bent en word gewoon in de groep op genomen of je er altijd 
al bij hoorde. De boel uitpakken en douchen hebben we maar na het eten 
gedaan, want we hadden natuurlijk heel wat bij te praten. ‘S avonds nog 
een kaartje gelegd ( Peter en Jacqueline deden ook mee), andere gasten 
zaten te Rummikuppen en ontzettend veel lol gehad. 

Donderdagmorgen van een heerlijk ontbijtbuffet genoten. Daarna een 
prachtige toertocht gereden van 180 km. door Braunlage waar wij nog in 
onze vrijgezellentijd hebben geskied. Naar de Snitzel Koning te gaan eten 
lukte helaas niet, want die was al helemaal vol geboekt, 
dus gingen we weer lekker bij het Pension eten. 



TRANSPORTBAAN 28 -  WINSCHOTEN
WWW.BOSMABEDDENWINSCHOTEN.NL

PAPIERBAAN 1B -  WINSCHOTEN
WWW.BOSMAWONEN.NL
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Na het eten even lekker aan de wandel, want de calorieën moeten ook 
weer een beetje weggewerkt worden. Bij terugkomst een bakkie koffie en 
we gaan weer kaarten met het cluppie. 

Vrijdagmorgen tijdens het ontbijt even de dag door genomen wat wij 
gingen rijden en wat de anderen deden. Een paar gasten gaan op huis 
aan en nemen wij alvast afscheid en wensen hun een veilige rit. Wij gaan 
en tocht van 190 km rijden richting noord/oosten bij Bad Harzburg  en 
Rappbodetalsperre langs. Bij terugkomst van onze tocht word er natuurlijk  
eerst een biertje genuttigd voor we gaan eten. Na het eten staan we nog 

even met Auke en Astrid buiten te praten en voor we er erg in hebben zijn 
we met z’n vieren aan de wandel, haha. Auke vraagt of we al eens tegen 
over het pension aan de wandel zijn geweest en wij beamen dat met nee, 
dus gaan we die kant op. En daar komen we een heel mooi watervalletje 
tegen. 



VERKEERSSCHOOL
SCHURINGA
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Zaterdagmorgen, we gaan een tocht van weer 190 km rijden en komen 
nu bij de Oderstausee, waar we besluiten een bak koffie te drinken met 
kasetorte. Aangezien de zon behoorlijk scheen en er geen plekje in de 
schaduw meer was, besluit ik toch ook maar mijn pet op te doen. En ja, 
dan moet je naar het toilet, oh ja mondkapje wel op doen. Bij binnenkomst 
in de dames toiletten word ik door een paar oudere dames er op geat-
tendeerd dat dit toilet voor de dames is en niet voor mannen. Eerst kijk ik 
ze verbaasd aan en begin dan te lachen en doe mijn pet af en zeg dat ik 
wel degelijk een dame ben. Dan moeten ze ook lachen en mag ik toch wel 
binnen komen. He, die mondkapjes ook en dan nog een pet er bij, haha. 

Na het eten(Bbq)zijn we nog een rondje gaan lopen en toen moesten de 
tassen weer worden ingepakt, want morgen gaan we weer huiswaarts. 
De avond maken we nog even weer gezellig met een kaartje leggen en 
er worden lekkere hapjes geserveerd. Zondagmorgen zitten we om half 
negen aan het ontbijt, want we willen om tien uur rijden. Dan is het zover, 
maar Jacqueline wil eerst nog even een foto van ons maken, die dan bij 
hun in de gang komt te hangen bij de andere foto’s, waar alle gasten op 
staan die bij hun zijn geweest. 

Na afscheid van Auke en Astrid ( die gaan woensdag op huis aan) en 
Peter en Jacqueline te hebben genomen gaan wij richting Oude Pekela. 
Tegen vijf uur rijden we onze inrit op. Even een berichtje aan familie en de 
Tourstop dat we weer veilig thuis zijn en dan alles weer opruimen. 

We kijken terug op een mooi en fijne motorvakantie met geweldig motor-
weer.



Al meer dan 70 jaar staan wij voor u klaar!
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Herfsttocht

Mijn eerste toertocht zelf op de motor! Want ja, ik zat natuurlijk al als klein 
meisje van 4 jaar achterop de motor bij moederlief en heb daar vervolgens 
22 jaar gezeten, maar nu moest mijn eigen motorrijbewijs er ook maar 
komen. Deze heb ik dit jaar net gehaald en na een paar ritjes samen met 
de familie wilde ik nu ook wel eens met een grote toertocht én andere 
mensen mee. Dus, na een last minute besluit om 10 uur ’s ochtends, heb 
ik me snel in mijn motorpak gestoken om toch mee te gaan met de toer-
tocht. Gelukkig startte deze bij eetcafé de Leeuw en maakte dit dus een 
thuiswedstrijd voor mij. In mijn eentje dus, maar gelukkig met bekende 
gezichten in de groep. 

Dus zo geschiedde het, half 11, een groep van 8 motoren en zeer gevari-
eerde mensen (de motoren waren minder gevarieerd; lees 7 honda’s en 1 
suzuki). Een rit die met heel mooi, zonnig weer wordt verreden, de zon-
nebrillen en -vizieren waren geen overbodige luxe. Na ongeveer 2 kilome-
ter komen we paparazzi tegen, René en Gebina die zorgen voor mooie 
actiefoto’s; grote dank hiervoor, heel leuk om actiefoto’s te kunnen zien! 

door Sela Teuben
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Een rit die vanuit het mooie Wedde wordt gestart en via Sellingen en Ter 
Apel een stukje door Duitsland leidt. Tja en waar denk je aan als je in 
Duitsland rijdt? Allereerst natuurlijk aan die Deutsche Autobahn, gas erop. 
Maar dat vinden wij in een toerrit natuurlijk niet passen. Nee, als ik aan de 
wegen in Duitsland denk, dan denk ik aan die opgelapte wegen die erover 
hobbelen en waarvan je je afvraagt wat er door die mensen hun hoofd 
gaat om het op deze manier op te lossen. Maar goed, gelukkig was het 
droog en viel het verder allemaal wel weer mee, maar wij Nederlanders 
hebben graag iets te zeuren toch? Dan kunnen we ineens Bambi van 
dichtbij bekijken terwijl die de weg oversteekt! Gelukkig zagen we deze op 
tijd en bleef de rest van zijn familie mooi op hun plaats totdat wij voorbij 
waren, maar opletten geblazen dus.

Na een uur te hebben gereden moest er maar even een peukenpauze 
komen. Hier zaten de dames in twijfel voor een pisstop, maar de mannen 
zeiden dat de lunchstop nog maar zo’n 20 kilometer rijden zou zijn, dus de 
dames besloten nog even wachten. Vervolgens kwam de paparazzi ook 
weer aanrijden voor een pitstop, maar haastten zich daarna met slippende 
bandjes weer naar hun volgende punt om foto’s te kunnen maken (deze 
hadden wel die Deutsche Autobahn in hun hoofd volgens mij). 
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Dus de groep stapt weer op de motor en gaat verder door het mooie 
Duitsland om weer via Schoonebeek verder te rijden in de richting van de 
lunchstop. Deze vinden we in Erm, dit was geen 20 maar 50 kilometer ver-
derop en duurde dus nét wat langer dan verwacht; en wij maar denken dat 
vrouwen geen afstand kunnen inschatten. Het terras van de Holtenploeg 
stond heerlijk in het zonnetje en hier heeft eenieder heerlijk genoten van 
Groninger mosterdsoep met Drentse worst (dit moest maar even specifiek 
vermeld worden dacht ik zo), broodjes beenham en uitsmijters. Ondertus-
sen wordt er gezellig bijgekletst en worden grappen gemaakt, alsof we 
helemaal niet met corona te maken hebben; heerlijk! Vervolgens komt 
er nog een groepje MIOS-rijders aan.. Deze waren toch vóór ons aan 
vertrokken? Ja, dat klopt, maar die hadden in Duitsland de (goeie) keuze 
gemaakt voor koffie und geback? Nee kaffee und geback? Nee; kaffee 
und kuchen! Die hadden dus een langere tussenstop gehad en zijn dus na 
ons weer verdergegaan.

Wij vervolgen met gevulde magen en geleegde blazen het laatste deel 
van onze route weer en rijden richting Sleen en Exloo. We komen door 
mooie dorpjes en verschijnen er ook steeds meer voetgangers en fietsers, 
dus het tempo zakt weer wat en geeft ook weer tijd om te genieten van de 
mooie dorpjes waar je doorrijdt. En wanneer je langzaam rijdt, kun je nog 
veel meer zien, namelijk Knabbel (of was het toch Babbel?) die op zijn ge-
makje de weg oversteekt en ook lekker van het mooie weer geniet. Helaas 
werd het grootste gedeelte van de groep hier wat opgehouden door al die 
genietende fietsers, dus alleen de voorste rijders hadden het genoegen 
Knabbel (of dan toch Babbel) van dichtbij te bekijken.

We rijden verder richting Vledderveen om nog even wat vliegtuigjes te 
spotten die laag overvliegen en eindigen de route weer bij Eetcafé De 
leeuw. Hier keuvelen we nog een beetje na over de route en wat we alle-
maal hebben gezien (of niet). Natuurlijk krijg ik ook de vraag hoe het mij is 
bevallen. Hier had ik een heel simpel antwoord op: heel goed! Een mooie 
rit, prachtig weer, gezellige mensen, lekker op de motor; wat wil een mens 
nog meer? Ik ga natuurlijk ook maar meteen lidmaatschap aanvragen om 
vaker mee te kunnen rijden, dus misschien tot de volgende keer! 

Liefs, Sela





Smikkeltocht

Zondag 7 november was alweer de laatste toertocht (de smikkeltocht) van 
dit jaar.
De weersverwachting was redelijk met hier en daar een bui. In totaal 
vertrokken er 15 motoren vanaf Anytime. De tocht ging via de Pekela’s en 
Stadskanaal richting Drenthe, waar we via een mooie bosrijke route bij de 
Eexterhalte in Eext aan kwamen voor een tussenstop.
 
Onderweg was het op verschillende plaatsen oppassen geblazen wegens 
vervuilde wegen door modder en bladeren. 

door Bé Nieboer



Tel.: 06 52052936
E-mail: info@glasservicestukje.nl
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Vanaf Eext ging het met een boog om Assen heen richting Zeijen waar we 
ongewild nog even een korte pauze hebben gehouden. Via Annen ging 
het op Veendam aan om zo weer richting Wedde te rijden waar om 17.30 
uur het buffet in Dorpshuis De Voortgang voor ons zou klaar staan. 
Daar het nog vroeg was ging iedereen eerst naar huis om zich om te kle-
den.

Voor het buffet welke bestond uit 3 soorten stamppot en verschillende 
soorten vlees hadden zich 36 personen opgeven. Ons oud lid Berend 
Koopman die nu beheerder van het dorpshuis is had het 
geheel uitstekend verzorgd, waarvoor dan ook de complimenten.

Ook wil ik bij deze de toercommissie bedanken voor hun 
inzet in dit toch moeilijk jaar.
Bé Nieboer



Maart, april, mei, september en oktober elke zaterdag geopend.
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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.

siermetselwerken zoals: stoepen,tuinmuren en bogen.
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Stampotbuffet 
7 november 2021

Vandaag hadden we onze laatste toertocht van onze motorclub genaamd 
de Smikkeltocht. Na een prachtige toertocht kwamen we tegen half vier 
thuis en waren wel behoorlijk koud. Maar na een warme douche en een 
kop thee waren we weer heerlijk warm. Om half zes werden we in dorps-
huis de Voortgang verwacht voor een stampotbuffet. Bij binnenkomst eerst 
even met Berend (oud clublid) praten hoe het met hem en Janny (zijn 
vrouw en ook oud clublid) is en gaat. Dan worden we van een drankje ver-
zorgd en legt Berend uit van wat er allemaal te eten is. Zuurkool, boeren-
kool en hutspot, verse worsten, speklappen, plakken rollade, rookworsten 
en gekookte droge metworsten. Maar één au bain marie mogen wij niet 

bijkomen met uit zondering van één persoon, want die is vegetarisch. Nou 
het ziet er allemaal heerlijk uit en het smaakt ook heerlijk. Uiteraard waren 
de lachspieren ook weer goed los. Ik kijk terug op een mooi, heerlijk en 
gezellige stampotbuffet. Voor herhaling vatbaar, zoals ik van velen heb 
gehoord.

Marga Duit.

door Marga Duit
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- We de laatste toertocht van het jaar al weer hebben gehad….

- deze ondanks het niet al te toffe weer toch een redelijke 
 opkomst had…..

- er tijdens deze tocht “actie-foto’s” werden gemaakt….

- deze door nidorefotografie zijn gemaakt….

- ze normaal hele mooie foto’s maakt van dieren…..

- en dit de eerste keer was dat ze foto’s maakte van langsrijdende   
 motoren…

- dat heel mooi gelukt is en de deelnemers allemaal stuk voor stuk blij  
 waren met de foto’s…

- de foto’s op de fotopagina van de mios website staan..

- de toercommissie al weer druk bezig is om mooie tochten te beden  
 ken voor het volgend jaar….

- dit niet altijd meevalt omdat we toch aan een maximaal aantal kilo  
 meters zitten….

- we ondanks of misschien dankzij Covid-19 het ledental mooi om  
 hoog zien gaan….

- we volgend jaar vast nog wel last houden van het vervelende 
 virus….

- ik niets meer te vertellen heb zonder dat ik nog dommer 
 begin te praten…

Wist u dat? door René Hoesen
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Verjaardagskalender
November:

Henk Teunissen      
Egbert Kruize
Thea Loois-Kruize 
Joey Teuben 
Johan Suk 
Theo Prenger 
Tinus Scholtens 
Engel Perton
Patricia Lesterhuis

December:

Albert Kupers 
Jan  Wierenga 
Klaas de Wind
Herma Hummel-Waarheid
Rene v.d. Lans 
Ruud Westerbaan 
Willem Sopar 
Klaas Keizer 
Jonathan Bisschop

Januari:

Geert-Jan Glazenborg 
Bert Jansen 
Lyda Teuben-Schutter 
Thomas Rosendahl
Siena de Boer 
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Moppen
De juf zegt tegen de klas: Wie zich dom voelt moet gaan staan alleen Jan-
tje gaat staan de juf vraagt aan Jantje waarom voel jij je dom? Jantje zegt 
Ik voel me niet dom maar ik vind het zielig dat u als enige staat

Jantje is alweer te laat op school Juf: hoe vaak moet ik je nog zeggen dat 
je niet te laat mag komen Jantje: nog 23 keer juf Juf: waarom dan? Jantje: 
dan is het vakantie juf
 
zegt jantje: ik heb mijn vriendin vermoord (heel zacht)de politie : ik kan je 
niet verstaan , zeg het nog eens. Jantje:ik heb mijn vriendin vermoord (iets 
harder)de politie: ooooo ik dacht even dat je zei: ik ben voor feyenoord.

Jantje vertelt een raadsel aan zijn juf. Hij zegt:”Wat gaat er droog in en 
gaat er nat uit?” Hij wordt eruit gestuurd. Hij denkt: waarom doet ze zo 
moeilijk over een theezakje?

Ik vroeg net aan mijn vriendin om het telefoonboek. Ze keek een beetje 
raar naar me, vroeg me of ik nog in het stenen tijdperk leefde en gaf me 
haar iPhone. Om het kort te houden: de spin in de keuken is dood, haar 
telefoon is stuk en mijn vriendin is boos.

Een man gaat naar het gemeentehuis om het overlijden van zijn schoon-
moeder aan te geven.
Ambtenaar: “Naam?”
Hij: “De Haan”
Ambtenaar: “Geslacht?”
Hij: “Nee, verongelukt.”

Twee waarzegsters komen elkaar tegen op straat.
Zegt de ene: “hè meid, wat zie jij er volgende week slecht uit.”
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“Uwe Heiligheid, ik vertegenwoordig een grote internationale brouwerij. 
Wij hebben er 1 miljoen dollar voor over, als u in het gebed de zin: Geef 
Ons heden ons dagelijks brood zou willen wijzigen in: Geeft ons heden 
ons dagelijks bier.”
De Paus antwoordt:
“Hoe durft u zoiets te vragen! Ga heen.”
“Goed, goed, 2 miljoen dan?” vraagt de vertegenwoordiger.
“Hoe durft u voor te stellen het woord van God te veranderen!
 Haal deze man hier weg!” roept de Paus de Garde.
“Laatste bod: 10 miljoen dollar!” roept de man, terwijl hij wordt wegge-
sleept door de beveiliging.
De Paus draait zich om naar één van zijn kardinalen en vraagt:
“Wanneer loopt dat contract met die bakker af?”

Vanmorgen is er een lijk gevonden in de Rotterdamse haven. Hij had zijn 
handen op zijn rug met handboeien, een seksbal in zijn mond, en een 
buttplug in zijn kont. Verder droeg hij enkel een Ajax T-shirt. Om de familie 
niet teveel te shockeren heeft de politie het T-shirt uitgetrokken.

Het is stil in de klas. De groep van juf Irene zit keurig te werken aan hun 
rekensommen totdat Jantje ineens opstaat en zegt: “Ik heb een piemel 
van dertig centimeter”!

Juf Irene kijkt verschrikt op en stamelt: “Jantje! Jij mag vanmiddag een 
uurtje nablijven!”Jantje knipoogt naar de juf en zegt koeltjes: “Dat dacht ik 
wel...”

Een leuk vrouwtje komt in de bouwmarkt en vraagt:
“Ik had graag 20 meter dakgoot.”
Vraagt die man achter de balie:
“Wilt u ook pijpen voor de dakgoot?”
Zegt dat vrouwtje met een rood hoofd:
“Nee meneer, maar voor een mooi tuinset wil ik dat wel doen!”
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Niki Lauda houdt een sollicitatieronde voor een nieuwe rijder in het Mer-
cedes-team. Er worden twee kandidaten uitgenodigd. 1) Vettel en 2) Max 
Verstappen. Tijdens het sollicitatie gesprek gaat Vettel als eerste naar bin-
nen. Niki vraagt of Vettel iets speciaals aan hem ziet. “Nou u heeft geen 
oren, door die crash en brand”. Niki wordt woest en stuurt Vettel vloekend 
en tierend de deur uit. “Hoe durft Vettel dat te zeggen!”. Op de gang zit 
Max Verstappen te wachten. Een huilende Vettel (zoals we hem kennen) 
zegt tegen Max: “Zeg alsjeblieft niets over zijn oren.” Dan wordt Max door 
Niki naar binnen geroepen. Wederom stelt hij dezelfde vraag: “Zie je iets 
speciaals aan mij?”, waarop Max koelbloedig antwoord: “U heeft contact-
lenzen”. Niki Lauda kijkt hem aan zegt: “Goh wat goed van je kerel, hoe 
zie je dat?” Max Verstappen antwoord: “Met zulke oren kun je onmogelijk 
een bril dragen”

In een café zitten twee zakkenrollers een biertje te drinken. Één van hen 
leest een modeblad.
“Lees jij tegenwoordig van die wijventijdschriften?” vraagt de ander ver-
baasd.
“Ik moet toch weten waar komend seizoen de zakken zitten

Een vrouw komt helemaal overstuur de sauna uit de rennen en roept:  
“Ik ben net onzedelijk betast!” 
De saunabeheerder zegt: “Alstublieft dame, ik werk hier al 18 jaar, zoiets 
is nog nooit voorgekomen, dit kan niet waar zijn!” 
Op dat moment komt er weer een vrouw helemaal overstuur de sauna uit 
en schreeuwt: 
“Ik ben daarnet onzedelijk betast!” 
 
De saunabeheerder zegt:“Dit kan absoluut niet waar zijn!” 
Wanneer de derde vrouw ook helemaal overstuur naar buiten rent en 
roept: 
“Ik ben onzedelijk betast” gaat de beheerder de sauna in om te kijken wat 
er aan de hand is en stuit daar op een man die op de grond rond kruipt 
“Wat ben u daar aan het doen” vraagt de beheerder.  
 
Waarop de man antwoordt “Ik ben opzoek naar mijn toupetje. Drie keer 
dacht ik hem te hebben, maar dan ineens was het weer weg..
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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


