Maart 2022

BMW Motorclub Roosendaal

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.
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Roosendaal

BMW Motorclub Roosendaal
Maart 2022
Let op: zondag 6 maart krokusrit.
Start 10.00 uur vanaf Van der Valk Hotel Gilze-Tilburg
Let op: zondag 13 maart rit naar Zeeuws-Vlaanderen.
Vertrek 10.00 uur HtH.
Woord van de voorzitter,
Beste leden,
We mogen weer!! Fijn om weer op pad te mogen met de club! De
kouweklauwenrit was afgelast wegens het slechte weer, maar de rit naar Zeeland
onder leiding van Peter Sannen smaakte naar meer: mooie weggetjes, zonnetje,
nog niet heel veel toeristen op de weg, lekkere lunch. Op het voorblad een
groepsfoto van de deelnemers minus de fotograaf die zijn selfiestick vergeten
was. Kortom, wat wil een mens nog meer? Juist, meer van dit!! Oké, zie boven:
deze maand nog twee clubritten en die beloven ook weer mooi te worden. Om de
leden vanuit de favelas :-) van Roosendaal wat tegemoet te komen, starten we
de krokusrit bij wegrestaurant Gilze Rijen. Bijkomend voordeel is dat we dan al
een klein uurtje van Roosendaal verwijderd zijn en dus in een wat andere, minder
bekende omgeving kunnen rijden.
Komende vergadering wordt weer een jaarvergadering, traditioneel in maart.
De boeken zijn weer bekeken en de financiën op orde. Wellicht kunnen we een
BBQ plannen, die hebben we nog te goed!!
Maar eerst onze jaarlijkse open Tullepetaonerit!! Ik roep iedereen op om er
weer reclame voor te maken en vrienden, collega’s, familieleden te vragen mee te
rijden. ( flyer wordt los meegestuurd, dus stuur hem door naar zoveel mogelijk
geïnteresseerden!)Deze rit vergt weer de nodige organisatie dus ik zal op de
clubavond vragen wie er interesse hebben in een aandeel in de rit. De grootste
klus zal worden om alle deelnemers vlot te voorzien van de route. Dus, wie wil
helpen?? Ook de zaal wordt weer aangekleed, de inschrijftafel moet worden
bemand/bevrouwd/be-non-binaird of whatever. De route is er nog van vorig jaar,
die moet alleen nog even worden nagereden. Toercommissaris Ton is nog in
Kenia tijdens de clubavond dus die kunnen we even niks vragen. Foto’s van zijn
tripje verderop in het clubblad. Het verslag zal hij zelf wel doen als hij weer terug
is.
Tot woensdag 2 maart! Piet.

Ledenmutaties: Dion van Tilburg heeft opgezegd miv dit kalenderjaar ivm verkoop motor.

Onze Toercoördinator is er even niet bij op de clubavond.
Hij is met travel2explore op reis door Kenia. Lekker weertje daar, 25-28 C. Hieronder wat foto’s
die hij gestuurd heeft.

