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Roosendaal

BMW Motorclub Roosendaal
Juli 2019
Let op : In verband met de avondvierdaagse
begint de clubavond om 21.00 uur
Woord van de voorzitter,
Beste leden,
Wat hebben we weer een geweldige maand achter de rug: Veel vrije dagen zoals Hemelvaart
en Pinksteren. In het Pinksterweekend zijn Ton en ik met de BMW GS Club, vier dagen naar de
Vogezen geweest. Prachtige ritten, goed weer, lekke band, gezellige mensen en goed eten.
(Waarom zijn niet meer GS rijders lid van deze landelijke club.?) en als klap op de vuurpijl zijn
velen van ons op Supertoer geweest. Een dikke 3000km over de mooiste weggetjes door
België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Italië. Volgens mij hebben de groepen 1
t/m 5 geen enkele regenbui gehad. In tegenstelling tot groep 6, die twee buitjes gehad heeft.
Met 350 man op stap, verdeeld over 6 groepen/dagen, en ruim 1 miljoen km’s gebeurt er altijd
wel wat. Na de eerste dag had ik al 2 motoren opgeraapt en eentje uit de sloot getrokken.
Uiteraard samen met andere deelnemers. Even vooruitkijkend: Vanaf a.s. maandag start onze
avondvierdaagse. Elke dag om 19.00 uur vertrek. De clubavond is daarom woensdag pas om
21.00 uur. De voorrijders staan in de toerkalender vermeld. Dit weekend nog even naar de TT
en dan zie ik jullie graag maandag of anders woensdag.
Piet.
Vanwege de vakantiesluiting HTH in Augustus geen clubavond

Ledenmutaties: Opgezegd: Sander van Wijngaarden
Agenda
Voor de vergadering van woensdag 3 Juli a.s. aanvang 21.00 uur
1. Opening
2. Ingekomen post
3. Toerkalender
4. Rondvraag
5. Sluiting
Vraag het aan Bill… geen vragen binnen gehad.

