
  



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 

  

 
 

December 2020 
 

Woord van de voorzitter, 
Beste leden, het is weer december en de R-factor is wederom boven de één. Volgens minister Hugo de 
Jonge betekent dit dat de versoepeling van de lock-down wellicht pas half januari valt. Voor ons kluppie 
betekent dit dat er nog steeds geen clubavond is, de nieuwjaarsactiviteit niet voorbereid is, maar de 
receptie hopelijk wel doorgaat!! Ondertussen rijden we nog wel wat in kleine groepjes. Ikzelf ben met wat 
vrienden de Mofra najaarsrit gaan rijden op 7 november. Mooi ritje met af en toe wat saaie 
verbindingsstukken. Een stuk of 7 kastelen gezien. En bij één daarvan was er koffie, wafels met kersen en 
slagroom . Prima geregeld! (zie voorpagina)  
En zoals jullie hieronder kunnen lezen is Jack van Beek onze gelederen komen versterken. Heeft al een paar 
keer meegereden en was ook bij de kastelenroute van de partij. Als je zijn motor wil bewonderen: kijk op 
de voorkant van het clubblad van vorige maand. Omdat er niet veel te vertellen is, of niet gedeeld wordt 
door de leden, heb ik maar wat artikelen gepakt uit het clubblad van de BMW motorclub Vlaanderen. 
Zowel de GS als de RT komen uitgebreid aan het woord. Ook een artikeltje over de BMW Motorad Days in 
Oostenrijk (Garmisch Partenkirchen). Jarenlang een publiekstrekker, vanaf komend jaar gehouden in 
Berlijn. Het waarom lees je dan wel in het artikel.  
Volgende info verschijnt in de kerstspecial, ahum.  
Tot dan: blijf gezond en laat eens wat van je horen aan de redactie!!                                         Grtz. Piet.  
 

 
Ledenmutaties: Jack van Beek is lid per 31-10-2020. Welkom Jack! 
 
Agenda: Geen vergadering in december. 
 

 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 
 

 



 



 
 


