
 

 

 

 

BMW Motorclub Roosendaal 
April 2022 



 

 

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 160,4706JW                  Roosendaal 
e-mail secretariaat / redactie:  
BMW-MC-Roosendaal@ziggo.nl 
 
Activiteitencoördinator: 
Vacant 
 
Penningmeester: 
Johan Rijnvos      0165-761180 
 
Toercoördinator: 
Ton Gorissen                    0165-553889 
 
 
Toerkalender: https://www.bmwclubroosendaal.nl/club-en-toerkalender  
 
Redactie clubblad: 
Ton Gorissen         06-51980960 
Piet van Zundert      0165-552244 
 
Webmaster: 
Gerard Kranendonk      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 

  

 
April 2022 
 
Woord van de voorzitter, 
 
Beste leden,  
We staan weer aan de vooravond van ons jaarlijkse openritfeestje. Het belooft 
goed weer te worden met in de nacht nog een graadje vorst maar dat mag de pret 
niet drukken. Ik hoop op een grote opkomst, goede reclame voor onze club. 
Zaterdag rijden we de rit vóór om mogelijke blokkades aan te kunnen passen. 
Tijdens de vorige clubavond hebben we nog even de hulptroepen de revue laten 
passeren en dat doe ik nu nogmaals, maar nu op papier.  
 

1. Opbouwen/versieren clubhuis; Frank Heerkens, Piet van Zundert 
 

2. Inschrijftafel bemannen: Henk Viel, Piet Roovers 
 
 

3. Routes laden: Georgios Michides, Ton Gorissen, André Voeten 
  

(we zouden graag nog wat extra “laders” erbij willen hebben, 
dus……als je kunt, graag!! 
 

4. De snelle starters zijn misschien al rond 14.00 terug en dan zou het 
leuk zijn als ze door een clublid werden verwelkomd. Wie kan? 

 
-Nog wat kleinigheidjes( alles valt in het niet bij onze open rit … ☺ ) 
Zondag 10 april is in Rosmalen, autotron, het Mega Motor Treffen. Altijd 
gezellig daar, Kijk ook eens op de website.Twee jaar geleden was Ton daar 
voorrijder met het gratis proefrijden. Kaartjes zijn 10 euro, behalve voor 
lezers van moto73, promotor en motor.nl Als Ton weer genezen is, gaat hij 
ook dit jaar weer voorrijden. Misschien iets voor de silverliners om eens een 
motorscooter te proberen. Tenminste, als ze vinden dat hun huidige motor 
wel wat zwaar begint te worden….. 
Zie hieronder voor een stukje van de website.  
-Nog een kleinigheidje: Tons verslag van de Keniareis. Supermooie trip 
geweest. Zie apart bijgevoegd bestand hier onder, zie PDF logo 
 



 

 

 

 

SAVE-THE-DATE 

Mega MotorTreffen, het gezelligste motorevenement van Nederland, is 
terug! Op zondag 10 april 2022 ben je van 10:00 – 17:00 uur 
welkom in het Autotron Rosmalen. Houd deze datum vrij in je agenda, 
want we hebben weer een bomvol programma. Zo kun je testrijden op 
honderd nieuwe motoren en is er een flink showprogramma. 

Alle abonnees van Motor.NL Digitaal, MOTO73 en Promotor ontvangen 
een gratis ticket! Ook leden van Motormaatje en de Motor.NL Riders 
Club kunnen een gratis ticket tegemoet zien. Deze zul je als abonnee of 
lid uiterlijk 21 maart ontvangen. Alle niet-leden kunnen hier een kaartje 
kopen. 

Blijf de socials en de website van Motor.NL in de gaten houden voor het 
laatste nieuws over het Mega MotorTreffen 2022! We hopen je op 10 
april te mogen ontvangen in het Autotron! 

Het Mega MotorTreffen kon de afgelopen twee jaar helaas niet 
doorgaan, maar in de drie jaren daarvoor was het altijd weer een 
geweldig feest! Zo waren er in 2019 bijna 10.000 bezoekers die 
genoten van elkaars motor, en onder andere een groot food truck 
festival, off-road rijden en een gratis ‘motor-check’. Daarnaast werden 
er meer dan 2.500 proefritten gedaan op de nieuwste modellen van alle 
motormerken! Om in de stemming te komen kun je ook nog de 
aftermovie van het Mega MotorTreffen 2019 kijken op YouTube, die je 
hieronder kunt zien! (uiteraard niet hier, maar op de site! 

 
 
 

  

https://ticketpoint.nl/evenement/mega-motortreffen/
http://motor.nl/
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