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Hallo Mini Vrienden en Vriendinnen
Leuk dat jullie alweer even tijd maken om deze nieuwste Pitstop te lezen.
Want inderdaad nu met het mooie weer is het ideaal om ritjes te doen,
meetings te bezoeken of na het sleutelen aan de Mini een BBQ te doen.
Weet dat deze Mini Pitstop een pdf is en zeer makkelijk te lezen is op tablet
of ander draagbaar toestel. Ondertussen heb ik reeds enkele meetings
bezocht, de starten met ‘one of the biggest show’ Brighton. De finish locatie
van de London-Brighton Mini Run waar alle Minikes netjes op de
promenade van Brighton staan. Enkele weken later was het de beurt aan
Cooper day in Beaulieu. Voor mij persoonlijk één van de mooiste van het
jaar. Verderop de Pitstop lees je er een leuk artikel over. Tevens was er
onlangs een leuk Belgisch event waar we zeker niet mochten ontbreken.
Park your Mini in Loenhout. Wellicht de grootste statische Mini show in
België. Vele vonden er de weg op deze gezellige dag.
Heb jijzelf iets leuks gepland deze zomer ? Reisje met de Mini,
restauratieproject afwerken of mooi meeting of rit. Laat het ons gerust
weten, deze delen we graag. Ook indien je iets organiseert of onderneemt
voor de Mini liefhebbers.

Wesley Berloo

Dan wil ik jullie nog een leuke zomer toewensen, ook wij duiken nu even
ergens naar een zonnige bestemming en maken ons erna klaar voor het
najaar. Maar alles op zijn tijd. Fijne -Mini- vakantie !
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Foto's Uit de oude doos
Brigitte Bardot met haar honden in de Mini Moke, variant van de Mini.
Deze foto werd genomen in April 1980 in Frankrijk. Brigitte was een frans fotomodel, actrice en zangeres
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Mini Cooper day Beaulieu - 12 juni 2022
Voor mij persoonlijk het event van het jaar, een event die met grote stip in de agenda staat. Waar ter wereld vind je de meeste
Works Mini’s samen, Coopers, mooi geordende lijnen Mini’s naast elkaar in een prachtig decor, … jawel in Beaulieu.
Beaulieu, gelegen in het New Forest National Park in Hampshire ten zuiden van England. Dit gebied was heel vroeger één van de
officiële jachtgronden van de koning. Het gebied bestaat niet zoals de naam doet vermoeden alleen uit bos maar meer uit
bosweiden, een mengeling van bos en open landschappen waaronder veel heidevelden die in de loop van de zomer in bloei raken.
Bekende dieren in dit gebied zijn ezels en pony's. Zo rij je in dit gebeid op gelimiteerde snelheid vermits de dieren er los over de
straat lopen. Zo herinner ik me nog enkele jaren terug toen we er kampeerden er plots paarden naast de tent stonden te grazen.
Prachtig fenomeen, een gebied waar ik dan zeer graag terug kom ook. Tevens heb je er leuke gezellige dorpen zoals Lyndhurts,
Lymington of Brockenhurst. Maar wij kennen het vooral van Beaulieu natuurlijk.
Daar bevindt zich een prachtig domein met kasteel, abdij, tuinen, … en voor ons meer gericht dan het automuseum én
evenementen velden. Hier vindt wekelijks wel een leuk evenement plaats. Meestal auto gerelateerd. En voor ons Mini liefhebbers
is Juni de maand van de Cooper Day.
Helaas kon ik er geen weekend van maken deze keer en kon ik maar 1 dag op en af. Even technisch bekeken of het haalbaar was,
en bleek van wel. Het zou een zware dag worden maar dit nemen we er graag bij. Om 5u was ik dan ook al onderweg naar Calais.
Ik koos voor de tunnel te nemen ipv de boot. De boot verloor ik teveel reistijd. Ook de ‘normale’ auto was van dienst, ook dit met de
reden dat het vlot zou gaan. Uiteindelijk zijn het enkel autosnelweg km, en dat is nu niet zo leuk met de Mini. 170km naar Calais en
van Folkestone naar Beaulieu nog eens 250km snelweg.
Het thema dit jaar op de Cooper day was, Mini’s in de Motorsport. Ieder jaar geven ze een andere thema, dit kan eens Rover Mini
zijn, MK2 Coopers, … Motorsport, een thema waar ik me zeker kon in vinden en niet wou missen. Een mooie zonnige dag met hier
en daar een wolkje, ideaal weer dus. Het terrein stond terug stampvol zoals gewoonlijk, netjes gesorteerd rij per rij. Geen tenten
tussen of andere hindernissen. Nee mooi georganiseerd naast elkaar. Op het centrale plein stonden mooi in een cirkel enkele
history Works Mini’s en race Mini’s. Zelden kom je deze tegen allen bijéén, aandacht trok het in ieder geval. Daarachter reeds was
de show and shine. Prachtige juweeltjes alweer. Foto’s zeggen meer dan woorden natuurlijk, daarom nodig ik je straks uit naar de
website voor de foto’s. Ook aan onderdelen was er geen gebrek, hier op deze show vind je dan nadrukkelijker onderdelen voor de
oudere Coopers. Kortom genoeg materie voor een dagje Mini plezier. Tevens leuk is enkele bekende gezichten tegen te komen.
Zoals Ken, deelnemer van Zwitserse rally’s die we samen deden. Snel verdwaalden we terug in de Zwitserse bergen. De Mini blijft
een mooie familie, nog leuker om elkaar dan te zien op deze dagen. Nu de covid toch stilaan op de achterhoede is. Volgens de
stappenteller, 19000 stappen later besloot ik toch om de meeting vaarwel te zeggen. Nog een eindje terug en niet wetende wat je
tegenkomt op de Londense ring.
De terugweg verliep zeer vlot, zo vlot dat ik nog te vroeg aankwam in Folkestone en zo besloot om even tijd te maken naar Dover
te rijden en de krijtrotsen te bezoeken. Ondertussen kom ik al 20 tal jaar naar England, vele keren per jaar. Vele keren kwam ik toe
en zag de rotsen, maar de tijd nemen om die even van dichtbij te zien … nee dat hebben we nooit hé. Wel, als ik jullie een tip kan
geven, probeer volgende keer een uurtje of 2 vrij te maken. Je kan je auto mooi parkeren en een wandelpad volgen langs de
rotsen. Je hebt er prachtig zicht op een zonnige dag zoals ik had.
Uiteindelijk kon ik later de shuttle terug nemen en omstreeks 23u30 kwam ik in het Gentse aan, moe en voldaan. Meer dan
voldaan, want ik keek terug op een prachtige dag ! Beaulieu is en blijft voor mij één van de mooiste shows van het jaar, alsook in
een prachtige omgeving.
Tot gauw !

Alle foto's op onze website

British car meeting - Stavelot
Zaterdag 18 juni 2022
Zaterdagochtend reeds vroeg was ik reeds onderweg naar Stavelot, gelegen in de Ardennen nabij het circuit van Spa
Francorchamps. Dit is een weekend evenement maar perfect haalbaar in een dag. British, jawel het dorpje ademt volledig Brits.
Overal zie je bij de huizen van de mensen Britse vlaggen, de terrassen staan mooi klaar alsook de zon was van de partij. Want
jawel, het was er een dikke 34 graden … niet bepaald Engels weer dus.
De British car meeting is een exclusief evenement dat zowel aan nieuwe als oude Engelse auto’s gewijd is en professionals,
klanten, verkopers van onderdelen, clubs, sympathisanten, liefhebbers die deze passie delen en bij elkaar brengen. Het is een
uniek belevenis in België en dit dan nog op een unieke locatie, de abdij van Stavelot.
Omstreeks 10u was ik reeds in Stavelot, ondertussen was de zon al sterk van de partij waardoor ik besloot vanop het terras het
eerste spektakel te bewonderen. Namelijk de start van de rondrit. Op zaterdag en zondag is er de mogelijkheid via roadbook een
parcour te rijden van ongeveer 120km (3u) in hun mooie landschappen rond Spa-Stavelot. Een speaker vertelde kort de
geschiedenis van het merk en weg waren ze eerst stapvoets langs de terrassen om erna de Ardense bossen te verkennen. Brits,
dus er deden ook wel aardig wat Minitjes mee. Ook hier in Wallonië worden die goed gekoesterd.
Ondertussen was er ook reeds van alles te doen, zo was er een Schotse Pipe band die met hun doedelzakken door de straten
wandelden een een gezellig sfeertje brachten. Je kon er een toeristische rondrit doen in een typische Engelse dubbeldekker of taxi.
De Bobbies liepen er rond en vele meer. Aan animatie ook geen gebrek.
Op het groot plein voor de abdij stonden dan verschillende automerken. Wat dacht je van Austin Martin met hun nieuwste
modellen, Lotus, McLaren of Landrover Defender. Deze laatste kon je ook plaats nemen om er enkele leuke demo’s mee te
ervaren zoals een Hill Climb. Morgan was dan weer een ander merk die aanwezig was, deze hebben een prachtig old look en toch
zijn het zeer recente nieuwe wagens. Oldtimers dienden natuurlijk ook aanwezig te zijn, met de Mini in leuke rol. Zo bracht de
Waalse Mini club., Little Mini Club, enkele leuke Minis mee. Anglo Parts had dan de prachtige Works Mini bij die Carl afgelopen
jaren restaureerde van A tot Z. Uren kan ik ernaar kijken, maar dit doen we niet want er is nog ander leuks te zien natuurlijk. Zoals
een mooie groene Woody die tussen de bloemen van een bloemist stond. Mooi bloemen, mooie Woody.
Exclusieve show, dus moet er ook lekkere drank zijn. Jawel, de champagnebar kon ik niet weerstaan. Rustig genieten van een
fluitje terwijl je tussen al dit prachtigs zit. De abdij zelf heb ik niet bezocht vermits ik hier nog begin maart was. Toen maakte ik de
tijd om dit te bezoeken, de racegeschiedenis vind je er hier terug. Auto’s die mooie glorie behaalden oa. op Francorchamps. Foto’s
kan je ervan zien op onze gekende website.
Ondertussen kwamen de eerste wagens van de toertocht terug in Stavelot waar ze allen konden parkeren op het grote marktplein.
Het was er broeiend heet geworden met enkele gevolgen voor de deelnemers, je zag er vaak plasjes onder de wagens liggen.
Omstreeks 15u besloot ik de terug weg in te zetten richting het Gentse vermits ik ’s avonds nog weg moest.
Het was voor mij de eerste maal deze British Car meeting, en waarschijnlijk wel niet de laatste keer.
Perfecte combo met weekendje Ardennen als je het mij vraagt.

Meer oldtimers te laat (of niet) op autokeuring
Sinds 2018 is de periodieke autokeuring ook
verplicht voor oldtimers in ons land. Maar dat
verloopt blijkbaar niet van een leien dakje,
aangezien klassieke auto’s steeds vaker te laat (of
niet) worden aangeboden. Hoe komt dat?
Geschreven door Alain De Jong | 08/06/2022
Hoewel oldtimers in vele gevallen hobbyvoertuigen
zijn die door hun eigenaars gekoesterd worden en
zelden op de baan komen, moet hun rijveiligheid
toch verzekerd blijven. In die context voerde de
overheid ook een keuring in voor oldtimers. Dat
zijn oudere wagens die de leeftijd van 30 jaar
hebben bereikt. Voor 2018 volstond daarvoor een
eenmalige keuring bij de inschrijving door de
nieuwe eigenaar van het voertuig en was de kous
af.
Maar sindsdien bestaat er in ons land dus ook een
periodieke keuring voor oldtimers. Die technische
keuring moet jaarlijks gebeuren voor voertuigen
tussen 25 en 30 jaar (ook met O-plaat), om de 2 jaar voor oldtimers tussen 30 en 50 jaar en om de 5 jaar voor wagens ouder dan
50 jaar.
Uit de cijfers van minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open
VLD) blijkt die technische controle voor oldtimers echter niet zo
vlot te verlopen, aangezien in 2021 steeds meer eigenaars hun
wagen te laat of niet aanboden voor de keuring, meldt Belga.
Maar liefst 27% was te laat op de afspraak, tegenover slechts
16% voor de ‘gewone’ auto’s. Bovendien werd er een stijging
van 10% genoteerd tegenover een jaar eerder.
Over de oorzaken heerst nog onduidelijkheid. Er was de
coronaperiode met langere wachttijden door de beperktere
capaciteit bij de autokeuring. En daarnaast zijn er ook de
aangepaste en strengere regels dan voorheen, waardoor
sommige eigenaars meer aarzelen om hun voertuig nog in het
verkeer te brengen of problemen ondervinden om hun wagen
conform te krijgen.
Nochtans kreeg volgens de cijfers van de minister 56% van de
oldtimers die werden gekeurd bij de eerste keer een groene
kaart. De voornaamste redenen voor het afkeuren van de auto
waren slecht afgestelde lichten, een te hoge uitstoot van
koolstofmonoxide, onvoldoende remkracht, olieverlies en een probleem met de ruitensproeiers.
Om dit fenomeen te counteren roept de politiek de minister op om in overleg met de oldtimerverenigingen de gepaste acties te
ondernemen opdat verschillende aspecten van de keuring bijgestuurd kunnen worden en meer eigenaars weer op tijd komen. Dat
lijkt inderdaad een goed plan.
BRON: https://gocar.be/nl/autonieuws/classic-cars/meer-oldtimers-te-laat-of-niet-op-autokeuring

het blj
i ft jammer van de ruimte! Ook iets leuks
jammer van de ruimte omdat hier een leuk artikel van jou had kunnen staan.

Lastige reparatie uitgevoerd?
Misschien tips voor de andere
mini rijders? Kom op!

Leuke tour gemaakt met vriend of
familie, of een rally gereden?
Mooie route ontdekt? Kom op!

Mooie restauratie uitgevoerd en wil je
anderen je mooie werk laten zien?
Kom op!

De Mini Pitstop is er voor jullie maar ook door jullie

'gespot'?
Stuur naar ons
en deel je info !
I k zeg: Doen!

BIV en Verkeersbelasting: Stijging met 9%
Zoals elk jaar worden ook dit jaar de tarieven van de Vlaamse BIV en verkeersbelasting geïndexeerd op 1 juli. De nieuwe tarieven
verschenen in het Staatsblad. Die liggen fors hoger dan de huidige bedragen. De schuldige? De torenhoge inflatie.
De jaarlijkse indexatie van de Vlaamse verkeersbelasting en BIV zorgt deze keer voor een aanzienlijk zwaardere toename van de
tarieven dan in andere jaren. Dat komt door de recent enorm gestegen consumptieprijsindex waarop de belastingtariefindexatie
gebaseerd is. De stijgingscoëfficiënt bedraagt een factor 1,0897 of net geen 9%.
Het resultaat van die stijging met bijna een tiende is enigszins pervers, want op die manier draagt de overheid bij tot een verdere
stijging van die inflatie waar we allemaal onder lijden.
De indexatie zorgt dus voor een verhoging van het tarief van de Vlaamse verkeersbelasting met 9 procent. Het minimumbasistarief, dat tot en met 30 juni € 77,40 bedroeg, zal zo vanaf 1 juli van dit jaar stijgen naar € 84,36 en ook alle andere
basistarieven (bepaald door de cilinderinhoud van de auto) stijgen met hetzelfde percentage.
Ook de bedragen die van toepassing zijn voor de Belasting op Inverkeerstelling in Vlaanderen ondergaan een indexatie van 9%.
De hieronder weergegeven basistarieven gelden vanaf 1 juli
2022 tot 30 juni 2023. Let wel, deze bedragen worden volledig
anders nadat ze in de berekeningsformule opgenomen worden
die naast de vermelde euronorm in functie van de
brandstofsoort ook de leeftijd van de auto (eerste
inschrijvingsdatum) en de CO2-uitstoot (NEDC of WLTP
naargelang de eerste inschrijvingsdatum) in rekening brengt.

De elektrische Paul Smith mini ...

Paul Smith is een designer die toch wel gekend is onder de Mini liefhebbers, we kennen hem dan vooral van de gestreepte Mini.
De Mini Recharged zoals genaamd is begin juni als wereldpremière gepresenteerd in Milaan’s prestigieuze Salone del Mobile. Een
batterij conversie van de originele Mini Paul Smith Edition uit 1998. Het wegnemen van de motor is niet het enige wat ze deden
met de Mini. Het werd extreem vereenvoudigd en alle overbodige eruit gehaald. Niet veel snufjes, elektrische schermpjes etc. Juist
een simpele magneet waar je je smartphone kan op bevestigen. Deze kan je dan gebruiken als navigatie of muziekspeler die je
draadloos verbindt naar de speakers achteraan. Verder heeft het nog een afneembaar stuur, centraal klassiek teller in het midden,
zwarte zetels en oranje gordels. Het groene UK vlagje blijft natuurlijk op de grill alsook het gekende koetswerkkleur. Verdere
updates zoals prijzen volgen nog … hoewel je deze wel al kan bestellen

BRON: https://www.paulsmith.com/eu/discover/collaborations/mini-recharged

ARK YOUR MINI
Zondag 3 juli 2022
Ook dit event is terug na de covid break stop. Een leuke gezellige meeting ten noorden van Antwerpen, Loenhout.
Omstreeks 11u sprak ik af met Jeroen en de familie in Wachtebeke. Nadat we onze Minikes vol tankten reden we richting het
Antwerpse. Onze wagentjes deden het goed al was het voor de MK1 iets te warm aan het worden bij constante hoge snelheid.
Verwarming aan en dit kwam ok. Eenmaal er toegekomen waren er nog maar een 20 tal Mini’s alsook de standhouders waren
reeds present. Maar die lieten we even links om eerst onze innerlijke mens te vullen. Zoals je reeds leest, alles was aanwezig om
er een leuke middag van te maken. Eetkraam, drank, terras, handelaars en natuurlijk de Mini’s. Naarmate de middag vorderde
kwamen er meer en meer toe, een 6O tal real Minis waren er present. Nu we eens aan deze kant van het land waren was het leuk
terug enkele gekende gezichten te zien. Na de lange covid stop was het voor vele de eerste keer dat ze de Mini uithaalden voor
een evenement. Aan diversiteit onder de Mini’s was het ook een zeer leuk zicht. Van MK1 tot de clubman. Of van een Marcos tot
Wolseley. De zonnige Mini Moke tot praktische Mini Van. Kortom, vele derivaten kon je hier terug vinden. Mooi blinkend in de zon.
Leuk dat iedere eigenaar steeds zijn eigen accenten stopt in de Mini, zo vind je geen 2 dezelfde.
Na enkele kilometers wandelen, de vele gesprekken, en de hapjes en drank besloten we in de late namiddag terug richting het
Gentse te rijden. Zodoende was ikzelf nog op mooi uur thuis en kon ik de Mini nog mooi poetsen en terug onder zijn dekentje
steken. Klaar voor het volgend leuk event :)

Oldtimer Festival

Axel

Donderdag 26 mei 2022

Niet ver van de deur over de grens, in de vroege ochtend wanneer hier nog niet veel activiteit in huis was besloot ik even Axel te
bezoeken. Dit om de start te zien van hun rondrit die ze organiseren in de voormiddag. Dit doen ze ieder jaar op Hemelvaartsdag,
reeds sinds 1984. In de voormiddag is er de start van een kort rondritje van ongeveer 90km om er in de namiddag een statische
show en feest te maken in het dorp. En feest in het dorp is er het wel met de braderie erbij en tal van optredens. Na als ik was de
zon ook vroeg van de partij, het beloofde een stralende dag te worden in Axel. Toen ik de aankwam waren de old tractoren zich
aan het opstellen. Jawel, een oldtimerfestival voor wagens +30j alsook voor tractoren, legervoertuigen en vrachtwagens. Verderop
de grote parking zag je dan andere prachtige klassiekers. 1 voor 1 met een mooi historisch verhaal zoals de Citroën DS, Ford
Mustang of de good old Volvo Amazon. Leuk te zien steeds dat ook deze wagens met veel liefde worden verzorgd. Natuurlijk kon
de Mini niet ontbreken en onze trouwe BMOT vriend Olaf was er met zijn nieuwste restauratieproject, een mooie rode Clubman.
Ook leuk hem terug te zien. Nadat ik de wagens van nabij bekeek besloot ik terug richting huiswaarts te gaan waar de BBQ reeds
stond aan te wakkeren. Een leuke ochtend, zeker het bezoeken eens waard. Dit evenement keert ieder jaar terug op
Hemelvaartsdag. Volgend jaar dus op donderdag 18 mei 2023.

Nog maar een keer een woordje uitleg omtrent Mini’s in the Dark
Na de geslaagde eerste ‘corona safe’ editie gaan we verder met een nieuw. Ondertussen zijn de eerste ‘stenen’ reeds gelegd. We
starten op zaterdag 1 oktober omstreeks 18u in Oudenaarde. Start en finish is deze keer op zelfde locatie. Degene die dus willen
kunnen afkomen met aanhanger. Mini’s in the Dark begint nog met een hopelijk mooie avond zon. Het eerste gedeelte brengt ons
naar door mooie kronkelende wegen in de Vlaamse Ardennen. Onze geliefkoosde classic Mini zal zijn hoogtemeters makkelijk
bereiken met de beklimmingen en afdalingen. Halfweg het roadbook lassen we een tussenstop in zodoende we even terug op ons
krachten kunnen komen voor het tweede gedeelte.
Dan zal het duisternis reeds aanwezig zijn. De navigatiesystemen die gebruikt zullen worden zijn de gekende bol pijl opdrachten
alsook routebeschrijving en nota’s. Alles zal zeer duidelijk uitgelegd worden. Om de 2-3 bladzijden in het roadbook zullen er
opvangpunten komen, indien je even verkeerd rijdt vind je snel de weg terug dus.
We hopen jullie te mogen ontvangen op deze leuke avond, verdere info zal je steeds zien in de komende Pitstops alsook onze
website. Inschrijvingen voor de rit zijn reeds open. Degene die willen kunnen overnachten in Oudenaarde, de start en finish wordt
gegeven in het Leopold hotel. Ze hebben reeds enkele kamers opzij gezet voor de Mini liefhebbers die je kan boeken via deze link :
https://reservations.prem-hospitality.com/bookings/specials/speciaal-tarief-----belgian-minis-on-tour
Na de finish geen zorgen en kan je nog lekker napraten in de bar met de andere liefhebbers. Tevens is er een overdekte, gesloten
parking aanwezig. Maar het is zeker geen verplichting! Opgelet, het hotel heeft enkele kamers vrij tot de zomer. Erna komen die
weer vrij voor andere gasten.

Zaterdag
1 oktober 2022
Mini's in the Dark.

MELD
JE
AAN!

Hier wat antwoorden op aan ons gestelde vragen:
Wanneer gaat het event door ? Zaterdagavond 1 oktober 2022, start om 18u.
Waar is de start en finish ? Zowel de start als finish is in Oudenaarde. De route speelt zich voornamelijk in de Vlaamse Ardennen
af.
Welke type Mini ? Deze rit is toegankelijk voor iedere Mini Classic eigenaar.
Moet ik extra’s voorzien aan/in de Mini ? Neen, goed werkende verlichting is een must. Alsook goede remmen vermits we wat
beklimmingen en afdalingen doen. Een leeslamp is zeker geen overbodige luxe. Eventueel met harde map om je roadbook op te
leggen.
Wat is de kostprijs ? 20€ inschrijving per Mini. (hoeveel personen er in de Mini zitten speelt geen rol)
Hoe schrijf ik me in ? Via onze website www.belgianminisontour.be vind je alle gegevens voor inschrijvingen en betaling.
Wat krijgen we voor de prijs ? Een mooi roadbook, rallyplaat alsook een rally stickertje.
Welke navigatiesystemen ? We opteren voor het bol pijl systeem alsook routebeschrijving. Eenvoudige navigatietechnieken die
voor iedereen toegankelijk zijn.
Wat als ik dan toch verkeerd rij ? Om de 2-3 pagina’s is er een ophangpunt, daar kan je eventueel naar navigeren en de route
verder zetten.
Voorzien jullie een tussenstop ? Jawel, dit jaar is er een tussenstop voorzien die autovriendelijk is, hier kunnen we (niet verplicht)
iets drinken.
Is het een wedstrijd ? Het is géén snelheidswedstrijd, dit is een toeristische rondrit. Langs de route kunnen er wel letters staan
alsook vragen die dienen opgelost te worden.
Valt er iets te winnen ? Dit is niet de hoofdingesteldheid. Natuurlijk voorzien we iets voor de 1ste plaats maar dit is niet onze key
factor.
Kunnen we overnachten ? Deze optie is mogelijk, we vertrekken bij het Leopold Hotel in Oudenaarde en ze hebben voor ons een
boekingscode voorzien. Er is zelf optie voor afgesloten indoor garage.
https://reservations.prem-hospitality.com/bookings/specials/speciaal-tarief-----belgian-minis-on-tour
Hier kunnen we tevens gezellig napraten in de bar.

Agenda

Humor Hoekje...

Onze agenda staat barstensvol met rally's,
evenementen, beurzen etc. Wel vragen we jullie de
agenda op de website steeds te raadplegen omdat
daar de laatste informatie staat die dagelijks
bijgehouden wordt.

Cartoon van toen

Arie komt in zijn stamkroeg met een
grote koffer, gaat op zijn vaste plaats
zitten en besteldt een dubbele whisky.
Zijn humeur is om op te schieten. De
Barkeeper vraagt dan ook 'Hoe is het Arie?, je bent je zelf niet
vandaag!' Waarop Arie hem vertelt dat zijn vrouw zijn lotto
formulier heeft weggegooit en dat hij er 6 goed had op zijn
briefje.
'Gods allemachtig,' zegt de barkeeper, 'als het mijn vrouw was
had ik haar in stukken gesneden.' Waarop Arie zegt:
'Wat denk jij dat er in die koffer zit?'
Een man belde een callgirl om een afspraak te maken. 'Maar,'
zei de man,'ik mis mijn beide benen !'
'Geen probleem' zei de callgirl,'daar vinden we wel iets op'.
'Maar,' zei de man,'ik mis ook beide armen!'
'Oh,' zei de callgirl, 'maar je hebt toch zeker wel wat je moet hebben?' 'Natuurlijk,' zei de man,'hoe kan ik je anders bellen?!'
Een agent houdt een fietser aan :
"Zozo mijnheer, dat ziet er niet best uit. uw bel is kapot, uw
remmen werken niet en uw licht is kapot !
Dat gaat u 50 Euro kosten!"
"Akkoord," zegt de fietser,
"Maar dan moet hij wel morgen klaar zijn!"

Wist je dat?

Het is niet wat je ziet !

Brandende rode oogjes na een zwembadduik? Te veel chloor?
Nope. De rode brandende oogjes worden veroorzaakt door een
te hoog urinegehalte in het water.
Het woord stewardess is het langste woord dat je met je
linkerhand op de linkerkant van je toetsenbord kunt typen.
In 2015 stierven er meer mensen door het maken van een selfie
dan door aanvallen van haaien.
In 1999 ontdekten hackers dat je met het wachtwoord ‘eh’ in elk
hotmail account kon inloggen.
Nomofobie bestaat echt. Angst dat je geen bereik hebt op je
telefoon

Wat doet BMOT ?

Belgian Minis on Tour.
BMOT is een organisatie van vrijwilligers. De vereniging heeft als doel zoveel mogelijk mini rijders warm te maken voor de gemeenschappelijke
hobby ‘de Classic Mini’. Het kleine wagentje met de grootste geschiedenis. Momenteel vragen we geen lidgelden. We komen vaak samen op
zonnige dagen, een toeristische rondrit, rally, meeting, beurzen, … dit in zowel binnen als buitenland. Zelf verkopen we geen auto’s of
onderdelen. Trouw stoet, verhuur, taxatie, … kunnen we helaas ook niet.
Wel kunnen we jullie misschien helpen met het zoeken, zo staat onze website boordevol links van professionelen of anderen.

BMOT Mini Pitstop is
voor iedereen
GRATIS
te downloaden
op onze website.
Je kunt ons nu ook volgen op:
Facebook en Instagram.
Persoonlijk contact?
0477-689091

Wilt u schrijven?
Hellegat 9 - 9041 Oostakker

Wilt u ook onze MINI PitStop in de mailbox ?
Ga dan naar onze website en meld u aan!
Graag ontvangen we een leuk verhaal van je restauratie,
bezigheid, afgelopen of te komen avontuur.
Een pagina met foto is dikwijls uitstekend.
Of wil je een techniek, een klus, of dergelijke delen?
Leuk. Stuur maar door.

Wilt u mailen?
bmot@telenet.be

Website:
www.belgianminisontour.be

BMOT MINI Pitstop en de BMOT website worden mede mogelijk gemaakt door: www.sweetdesign.nl

