
 

 

  



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      0165-569946 
Piet van Zundert      0165-552244 
 
Webmasters: 
Peter Hopstaken        0165-548438 
Gerard Kranendonk                  gerard@kranendonk.info 06-39597322 
  
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 

  

 
 

september 2020 
 

Woord van de voorzitter, 
Beste leden, alweer eind augustus. De scholen zijn weer begonnen las ik op diverse spandoeken in 
Friesland en Zeeuws-Vlaanderen waar we nog een beetje aan het nazomeren waren. Nou, dat lukte wel! 
Afgelopen weekend nog 30 graden en nu, woensdag, 22 graden met storm tot windkracht 9. Met die 
wind in de rug kom je wel in 10 minuten van Breda in Rotterdam  
https://topgear.nl/autonieuws/motorrijders-gaan-van-breda-naar-rotterdam-in-11-minuten/ 
We hebben een geweldige zomer achter de rug waarin toch nog de nodige activiteiten zijn ondernomen 
door kleine clubjes mensen. Natuurlijk alles coronaproof.  
Hopelijk kan ons septemberweekend naar de Harz ook doorgaan…..zoals het er nu uitziet wel, maar het 
kan zo veranderen…..we houden e.e.a. nauwlettend in de gaten en zoals de deelnemers weten, tot een 
week vooraf kun je nog afzeggen. De routes worden morgen gemaakt dus die komen eerstdaags ook wel 
in de bus.  
Onze toercommissaris Ton vertrekt nog even voor een semi-offroadtripje naar Italië dus die zien we nog 
niet op de clubavond.  
Net na de clubavond hebben we nog een tanktastocht die door promotor gemaakt is. Ton heeft de 
route aangepast en zijn advies is om niet te vroeg te vertrekken want promotor zet je pas vanaf 13.00 
uur op de foto. Als je dat al wilt natuurlijk. En anders vertrek je gewoon wat vroeger vanaf HtH. Spreek 
samen iets af hoe laat jullie willen vertrekken want we hebben geen officiële voorrijder.  
Wat we ook niet hebben is input voor het clubblad dus het blijft bij wat foto’s van ons kampeerweekend 
met de Vlaamse GS club en wat foto’s van onze kampeerreis naar Friesland waar Frank zijn onvermoede 
kwaliteiten tentoonspreidt. We zijn daar ook nog naar het Indianmuseum van Tony Leenes geweest in 
Lemmer. Een aanrader!! 

Tot woensdag, Piet.  
 
 

 
Ledenmutaties: geen 
 
Agenda 
Voor de vergadering van woensdag 2 september a.s. aanvang 20.00 uur 

1. Opening 
2. Ingekomen post 
3. Toerkalender 
4. Rondvraag 
5. Sluiting 
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BMW GS-rijders klaar voor vertrek na de ”one night tent”. Was gezellig!! 
 

Wat was het leeg……tot de jeugd kwam feesten en beesten….. 
 



 
Tijdens een mooi ritje door Luxemburg toevallig langs onze oude camping……lunch!! 
 

 
Close-up van twee beauty’s!! 
 



 
Was steeds een hele klim naar het terras…..hadden we er graag voor over! 

Memorabel jaar met die mondmaskers……. 



KAMPEER 4-DAAGSE FRIESLAND BMW clubje  Roosendaal. 
 

 
 
 

 
 







 
 
 
 



 


