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BMW Motorclub Roosendaal
Let op: nieuwjaarsreceptie 3 januari 2018
Januari 2018
Woord van de voorzitter,
Beste leden, hopelijk hebben jullie allen genoeglijke Kerstdagen beleefd en kijken jullie terug op
sfeervolle dagen met degenen die jullie dierbaar zijn!! Ook is de Kersttijd een periode van
terugkijken, maar vooral ook van vooruit kijken!! Nieuwe plannen worden gesmeed, motorreizen
gepland, carrièremoves voorbereid etc. Ook de BMWmotorclub gaat in 2018 vast weer de
nodige toertjes maken, en eentje daarvan is de Moezeltoer. Zoals op de vorige clubavond
verteld is, zullen Bill en Andre de organisatie op zich nemen en hoewel resultaten in het
verleden geen garantie geven voor de toekomst, heb ik er het volste vertrouwen in dat het weer
fantastische dagen/ritten zullen worden.!!Ook roep ik alle andere leden op om een rit voor te
bereiden, en/of voor te rijden in het nieuwe jaar. De decemberrit van 2017 is voor het eerst niet
doorgegaan en dat is toch wel jammer. Ik heb toch wel wat motor gereden, want we zijn weer
op pad geweest voor de nieuwjaarsactiviteit. En wederom wordt het leuk!!
Mocht iemand het hele goede voornemen hebben zijn contributie te betalen: liefst pas in
januari!! Dat vindt onze penningmeester leuk.
Lees ook even onderstaande oproep even door aub.!!:
Onze eerste clubavond zal weer in het teken staan van Nieuwjaar met de daarbij behorende
traditionele Nieuwjaarsactiviteit. Ton is al druk bezig en maakt er ongetwijfeld weer wat
moois/leerzaams van. Voor de prijzen dienen jullie zelf weer te zorgen door alle niet gewilde
spulletjes uit het kerstpakket mee te brengen naar HtH. Door het groeiende aantal pensionada’s
die geen kerstpakket meer krijgen, worden de prijzen wellicht steeds schaarser, maar goed, op
is op!! Rest mij nog jullie veel liefde, warmte en indien nodig sterkte toe te wensen de komende
feestdagen!!
Piet

Ledenmutaties: Cees Manniën en Leo Langeweg hebben opgezegd.
Agenda
Voor de vergadering van woensdag 3 januari a.s. aanvang 20.00u
1. Vrije inloop
2. Gezellig samenzijn
3. nieuwjaarsactiviteit
4. Gezellig samenzijn
5. Prijsuitreiking
6. Gezellig samenzijn
7. Vrije uitloop

Het is alweer bijna 2018, het jaar waarin MOTORbeurs Utrecht van 22 t/m 25 februari de ultieme start
van het motorseizoen wordt. Het belooft alvast een legendarische editie in Utrecht te worden, met heel
veel nieuwe activiteiten, prachtige nieuwe modellen, frisse occasions, scherp geprijsde motorkleding,
mooie accessoires en alle andere zaken die bij motorrijden horen.

http://www.motorbeursutrecht.nl/nl-NL/Bezoeker.aspx
WINTERACTIVITEIT
In de winter staat menig stalen ros op stal, gepoest, in de wax en aan de druppellader te
wachten tot het voorjaar wordt.
Om als vereniging dan samen iets te doen wat vrijwel altijd en met elke leeftijd mogelijk is, is
wandelen een gezond alternatief. Leuk om samen af te spreken met enkele leden, met partner
of de kinderen die ook best 10 km met pa en/of zijn vrienden kunnen meelopen. Bovendien zijn
enkele leden al fanatiek wandelaar en hebben al heel wat kilometers in de benen.
Vanaf ons clubhuis Huis ten Halve starten in de winter drie winterwandelingen die
georganiseerd worden door Audax Klub Nederland onder auspiciën van de Wandelsportbond
KWBN. Tijdens de clubavond werd het voorstel goed ontvangen, vandaar hierbij de data van de
wandeltochten en de uitnodiging om onderling afspraken te maken.
Deelnamekosten van het wandelen bedragen € 3,00 per persoon. Leden van de Wandelbond
krijgen € 1,00 korting.
DATUM
VERTREKTIJDEN AFSTAND
SOORT TOCHT
21 januari 2018
8 – 10 uur
25 km
tweede
9 – 11 uur
15 km
wandeltocht in de
9 – 12 uur
10 km
24ste wandeltocht
serie
18 februari 2018
8 – 10 uur
25 km – 40 km
derde wandeltocht
9 – 11 uur
15 km
in de 24ste
9 – 12 uur
10 km
wandeltocht serie
Annemiek, activiteitencoördinator

