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, 4706 JW
Roosendaal
e-mail secretariaat / redactie:
BMW-MC-Roosendaal@ziggo.nl
Activiteitencoördinator:
Vacant
Penningmeester:
Johan Rijnvos

0165-761180

Toercoördinator:
Ton Gorissen
Algemeen bestuurslid:
Ton Gorissen

0165-553889

Toerkalender: https://www.bmwclubroosendaal.nl/club-en-toerkalender
Redactie clubblad:
Dion van Tilburg
Piet van Zundert

0165-569946
0165-552244

Webmasters:
Peter Hopstaken
Gerard Kranendonk

0165-548438
gerard@kranendonk.info 06-39597322

Website:
www.bmwclubroosendaal.nl
Bank:
ABN AMRO: IBAN-nr.: NL22ABNA0526085096
Clubhuis:
Huis ten Halve
Kruisstraat 60, 4707RC

Roosendaal

BMW Motorclub Roosendaal
Augustus 2020
Woord van de voorzitter,
Beste leden, vreemd om voor de maand augustus een clubblad te moeten/mogen maken. Normaliter is
Huis ten halve dicht, maar Jan heeft besloten om na de corona, waarin er vast weinig te doen was, toch
open te gaan in augustus. Ook wij, die elkaar niet zo vaak gezien en gesproken hebben, vinden dat fijn.
Kunnen we weer wat motorverhalen uitwisselen, want dat er weer gereden wordt, moge duidelijk zijn.
Een groepje van 7 heeft de koperteutenrit gereden, een mooie rit als ik het verslag zo lees van Ton,
verderop in dit clubblad.
Ook zijn er behalve motorverhalen te vertellen, ook minder fijne dingen gebeurd de afgelopen week.
Allereerst kregen we het bericht dat Hein Manné, bekend, beroemd, berucht om de
Vogezenweekenden, overleden is. De laatste jaren kampte Hein al met zijn gezondheid. Wandelen ging
hem de laatste jaren nog best goed af. Heeft heel wat monstertochten nog gelopen.
En toevallig trof ik Ria, de vrouw van erelid Kees Loos, inmiddels ook al 4 jaar dood…..Zij vertelde dat
deze week zijn beste maat en ook erelid Jan Ribbens ons ook ontvallen is. Jan was ook al langere tijd
ziek. Moge het zo zijn dat deze twee heren elkaar in het hiernamaals treffen, wordt het ongetwijfeld
weer gezellig!! Dat zij mogen rusten in vrede!!
Voor ons gaat het leven nog even verder en we kijken alweer uit naar het BMWE-weekend in
september. Peter heeft nog de nodige informatie verstuurd naar de deelnemers en gevraagd of ze
wilden reageren, dit i.v.m. AVG regels. Even doen dus!
Verder heb ik niets meer te vertellen, behalve dan dat in deze coronatijd niets zeker is. Gaat alles toch
door, of toch niet? We weten het niet, maar als we ons allemaal aan de regels houden: afstand houden,
handen wassen, bij verkoudheid thuis blijven en in je elleboog niezen, komt het vast goed.
Tot woensdag, Piet.

Ledenmutaties: geen

Agenda
Voor de vergadering van woensdag 5 augustus a.s. aanvang 20.00 uur
1. Opening
2. Ingekomen post
3. Toerkalender
4. Rondvraag
5. Sluiting

Koperteutenrit 2020
Hans Mathijssen attendeerde ons op een rit van Motorclub de Kempengalm.
Dit is hun jaarlijkse Openrit. Was dit jaar gepland voor 21 juni. Echter i.v.m. de lockdown wilde men
deze dag verder geen gezamenlijke activiteit organiseren. De route echter, was wel te downloaden
zodat de liefhebbers deze rit alsnog, op hun eigen dag van keuze, konden gaan rijden.
Ik heb de route gedownload en aangepast voor vertrek en aankomst vanaf HTH.
Zondag morgen 19-7 vertrokken om 09.00 voor deze 341 km lange dag. De regen- en onweersgoden
waren met vakantie. Koning winter zit momenteel op de zuidpool. Alleen zonnegod Ra gaf op
indrukwekkende wijze blijk van zijn aanwezigheid.
Na een aanloop over de A58 reden we zoetjesaan vanaf Hilvarenbeek, binnendoor, naar het startpunt
van deze rit, gelegen ten zuiden van Eindhoven in Valkenswaard.
We waren met een gezelschap van 7. Over vele mooie, voor mij nog onbekende, bosweggetjes getoerd.
Koffie en lunchlocaties waren voldoende aanwezig onderweg. Goed zonder verdere planningen te
rijden dus. Zo rond 16.30 waren we weer terug bij HTH ,waar we nog een afzakkertje wilden nuttigen.
Jan de kastelein had echter deze dag als snipperdag gepland, dus helm weer op en naar huis. Al bij al,
weer een zeer leuke dag gehad.
Groeten,
Ton

Op speciaal verzoek…….

