
 

 

 

  



 

 

De BMW Motorclub Roosendaal heeft als doelstelling het rijplezier op een BMW motorfiets te 
verhogen.  
Hiervoor organiseert de club regelmatig toertochten en andere evenementen. 
De club is opgericht op 11 nov. 1989. 
Nr. Kamer van Koophandel:        V283764 
 
Voorzitter :     
Piet van Zundert      0165-552244 
 
Secretaris:    
Frank Heerkens      0165-554631 
Flintdijk 160,4706JW              Roosendaal 
e-mail secretariaat / redactie:  
BMW-MC-Roosendaal@ziggo.nl 
 
Activiteitencoördinator: 
Vacant 
 
Penningmeester: 
Johan Rijnvos      0165-761180 
 
Toercoördinator: 
Bill van den Berghe      06 33 63 88 55 
 
Algemeen bestuurslid: 
Ton Gorissen      0165-553889 
 
Toerkalender: 
http://www.bmwclubroosendaal.nl/toerkalender.html  
 
Redactie clubblad: 
Dion van Tilburg      0165-569946 
Piet van Zundert      0165-552244 
 
Webmaster: 
Peter Hopstaken     0165-548438 
 
Website: 
www.bmwclubroosendaal.nl 
 
Bank: 
ABN AMRO: IBAN-nr.: NL22ABNA0526085096 
 
Clubhuis: 
Huis ten Halve  
Kruisstraat 60, 4707RC          Roosendaal 
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BMW Motorclub Roosendaal 

  

 
 

Januari 2019 
 

Let op: woensdag 2 januari, Nieuwjaarsreceptie 
 

Let weer op: Zondag 20 januari, SnertRit  
vertrek HtH: 11.00 uur 

 
Woord van de voorzitter, 
Beste leden, -2, lekker mistig maar straks een zonnetje. Echt winters weer. Gelukkig geen 
sneeuw, daar houden wij, motorrijders, niet zo van. Ik heb al veel, soms noodgedwongen, 
motorritjes gemaakt. Ook een paar voor onze nieuwjaarsactiviteit, waarbij ik jullie allen met jullie 
ev. Partner graag uitnodig! Info verderop in het clubblad.  
Afgelopen clubavond was niet zo heel druk bezocht. Had waarschijnlijk te maken met 
Sinterklaas. Een aantal jaren geleden maakte dat nog niet uit, maar dit jaar blijkbaar wel. Iets 
om rekening mee te houden de volgende keer??  
Op deze avond werd Ad Warmoeskerken “gekroond” tot erelid. Lid van het eerste uur, jarenlang 
penningmeester geweest en nu dan tijd voor andere hobby’s. Ik hoorde van hem dat zijn 
motoren in goede handen zijn gekomen, dus ook daar hoeven we ons geen zorgen om te 
maken.  
Zoals jullie bovenin kunnen lezen, is de SnertRit dit jaar op 20 januari. Er is wat verwarring over 
de datum, mijn schuld, maar het is dus 20 januari.  
Maar eerst komt nog de jaarwisseling, gevolgd door onze nieuwjaarsreceptie. Hoop jullie allen 
daar te zien voor een hapje, een drankje, een spelletje en een hoop gezelligheid! 

Piet. 
 
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 
 
Mocht iemand het hele goede voornemen hebben zijn contributie te betalen: liefst pas in 
JANUARI!! Dat vindt onze penningmeester leuk. 
 
Ledenmutaties: - Ad Warmoeskerken heeft opgezegd. Is benoemd tot erelid.  
                           - Frans van Herpt heeft opgezegd.  
 



 

 

Agenda 
Voor de vergadering van woensdag 2 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 

 
Vraag het aan Bill…:  nihil 
 
 
De bikkelrit 2 december 2018.  
 
Op zondag 2 december is de jaarlijkse bikkelrit weer verreden. Echter ook bij de bikkelrit is er 
sprake van verandering. Vroeger had je een bikkelrit waarbij je ’s morgens je zadel ijsvrij moest 
maken, je niet wist of er gestrooid was of dat het glibberen en glijden in de polder zou worden.  
Niets van dat alles is meer waar. De weersverwachting gaf aan: kans op regen, flinke wind, en 

soms een combinatie een natte wind…... De temperaturen 
konden oplopen tot 14 graden pffff.  
 
‘s Morgens om half 10 verzamelen.  
Bij vertrek uit Bergen op Zoom een flinke hoeveelheid regen 
maar voor de rest van de dag en richting Zeeland kijkende 
droog en een zonnetje. Bill had alleen een beetje pech toen hij 
vanuit Etten-Leur helaas een volle bak regen over zich kreeg. 
Waarom nu, dacht Bill. Echter als een bikkel zette hij zijn reis 
voort.  
Na de koffie vertrok het gezelschap van 9 bikkels op weg naar 
Vlissingen. De uitgezette route volgend slingerend door het 
Zeeuwse landschap. Nog even een extra test ingebouwd om 
de route over een ouderwetse kinderkoppenweg te laten lopen. 
Spannend maar alles goed gegaan.  
Verder via de plaatsen Rilland, Kapelle, Kattendijke,  Goese 
Meren, Wilhelminadorp, Veerse meer, Oost Souburg naar de 
boulevard in Vlissingen op het lunchadres Pier 7. 
 
 

 
 



 

 

       

        
 

 
 
De inwendige mens weer aangesterkt met de nodige uitsmijters, broodje kroket en voor de 
liefhebbers een broodje zalm of kibbeling vertrokken we weer om 13.49 uur. Een goed 
bereikbare locatie aan het strand in Vlissingen waar bij wijze van spreken de boten over je bord 
varen…… Een locatie om te onthouden.   



 

 

Na de lunch verder met de route richting het havenbedrijf Vlissingen oost. De overslaglocatie 
van wel 100.000 Ford auto’s en tevens de opslag van  funderingsconstructies van windmolens 
voor op zee. Enorme stalen constructies ……..   

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De rest van de route was niet spectaculair maar wel heerlijk om te rijden, geen drempels en 
geen met klei bevuilde gladde wegen zo midden in de polder. Echter helemaal schoon is alles 
niet gebleven er moet na de rit ook nog wat te poetsen blijven……  
De rit werd afgesloten bij de Jonckheren in Ossendrecht onder het genot van een kopje koffie 
van de club en voor enkele liefhebbers de niet te versmaden appeltaart. De koffie was van de 
club ,de taart zelf afrekenen. Gelukkig bleek er een Piet (van Zundert) in ons midden te zijn die 
even voor Sinterklaas speelde. De taart was al verrekend met de koffie.  Goed geregeld door 
Piet!!! 
Al met al een geslaagde rit en voor volgend jaar mag de toercoördinator mijn naam voor de rit 
alvast noteren.  

Peter Sannen  
 



 

 

Ad Warmoeskerken benoemd tot erelid van BMW Motorclub Roosendaal 



 

 

Ad de Kok benoemd tot Kerstman in opleiding 
 



 

 

 
 


