BMW Motorclub Roosendaal
Mei 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
Piet van Zundert

06-51980960
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

BMW Motorclub
Roosendaal
Mei 2022
Woord van de voorzitter.

Let op:
30 april rit (en eventueel 1 mei) de WOII rit van Bill vd Berghe.
7 mei: clubBBQ start 19.00 uur HtH.
Beste leden,
Na een, qua aantal deelnemers een minder geslaagde open rit hebben we al wat gebrainstormd
over mogelijke oorzaken. Een aantal mogelijkheden is al de revue gepasseerd en het bestuur
zal zich moeten beraden over hoe nu verder te gaan met de open rit.
Wat ons ook opgevallen is, is dat er relatief weinig eigen leden meereden. Die kunnen natuurlijk
als beste aangeven waarom het niet gelukt is om mee te rijden. (schot voor de boeg: -te (k)oud,
pekel op de weg, -Mofrarit, of nog iets anders.

Maar laten we weer vooruitkijken naar het positieve wat komen gaat:
Allereerst de rit van Bill. Zoals we gewend zijn, perfect verzorgd!
Info hebben jullie al…..
Als tweede de BBQ. Tot nu toe een lid of 20, de meesten met partner. Is maar één derde van
ons ledenbestand, je kunt nog aanschuiven…..wel even opgeven bij Frank.
Drie: het kampeerweekend in Ouren. Mocht je een tent hebben, mag je nog steeds mee! Graag
even aanmelden bij Piet

Ikzelf ben met Marieke naar het internationaal GS-treffen bij het kasteel van Widooie geweest.

Super accommodatie, geweldig weer en prima ritten. Aanrader!!!
Ton kon helaas niet mee, maar jullie hebben al
kunnen lezen in het vorige clubblad hoe dat kwam.
Ton werkt voortvarend aan zijn herstel en het
kampeerweekend in Ouren zou haalbaar moeten
zijn.
Voor mij begint de mei(voorjaars)vakantie op vrijdag
22 april (hiep hiep hoera,66 jaar😊) en dat is ook de
reden dat ik er niet bij zal zijn op de clubavond van
4 mei. Frank neemt het voorzitterschap over deze
avond, waarvoor dank!
Maar 7 mei de BBQ !! zijn wij er bij!
Tot dan, grtz. Piet.
Bitburg weekend 23 t/m 26 september
Zo, ik ben alweer begonnen met het voorbereiden van het Eifel weekend in september.
Inmiddels alweer 12 aanmeldingen binnen. Wie nog meewil, graag voor 2 juni aanmelden.
Ik ga daarna de kamers reserveren. Met de routes ben ik ook weer bezig. De kronkelroute
in Luxemburg van vorig jaar zit er, op veler verzoek (wel wat aangepast), ook weer bij.
Je hebt keuze uit een lange en een verkorte versie. Tevens ben ik ook ,naast een korte,
een lange route door de Eifel aan het voorbereiden. De route heen wordt ook aangepast.
Om de lint bebouwing wat te mijden, loopt de route wat langer over de autoweg en gaan
we pas na Luik binnendoor.
Ton

