
 

 
 

  
 

BMW Motorclub Roosendaal 
December 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 
 



 

 
 

 
BMW Motorclub 
Roosendaal 

  

 
December 2022 
 
Woord van de voorzitter, 
 
Beste leden,  
 

Als we de clubavond hebben is Sinterklaas alweer richting Spanje. Verderop in het 
clubblad kunnen jullie de waarheid omtrent sinterklaas vernemen. (Aldus Godfried 
Bomans) Ik hoop dat jullie allen iets in je schoen/garage hebben gekregen wat je leuk 
vond!  
 
De laatste clubavond indachtig schoot me een quote te binnen die ik toen tegen clublid 
Jack zei: “Als je gezond bent, heb je 1000 wensen, als je ziek bent, maar één.” En zo is 
het maar net. Dit naar aanleiding van Jacks mededeling over ons clublid Jan Korthuis. 
Jan beterschap!  Onze gezondheid is toch het allerbelangrijkst! Een goede gezondheid 
stelt ons dan ook in staat onze hobby, motorrijden, te kunnen uitoefenen. En dat doen we 
maar al te graag, gezien de vele vakantieverhalen/-reizen van afgelopen jaar.  
 
Ook komend jaar staan er weer plannen op de rol hoorde ik zo links en rechts. Een 
aantal mensen gaat de Sint een beetje achterna, naar Sevilla. Anderen hebben het al 
over de ,laatste, supertoer en ook in onze eigen club zijn er al plannen: Bill organiseert 
een tweedaagse naar de Ardennen, Giorgio rijdt de snertrit voor, Wiebo rijdt de Mofrarit, 
of een andere rit, een keertje voor als hij thuis is, zin heeft en goed weer voorspeld wordt. 
Verdere invulling wordt verwacht. Niet alleen qua ritten, maar ook voor andere 
activiteiten. Zie stukje verderop in het clubblad. 

 
Groeten, Piet. 

 
 
 

Leden mutaties:  Opgezegd Jan van Holsteijn 
 
 
Agenda clubavond 7 december 2022 
 
1 Opening voorzitter 
2 Mededelingen secretaris 
3 Mededelingen penningmeester 
4 Mededelingen Tourcoordinator 
5 Voortgang invulling diverse werkgroepen. 

  



 

 

Invulling werkgroepen: 
 
Beste leden, 
 
Zoals besproken op de clubavond van November j.l. zouden we een oproep doen om meerdere 
leden te betrekken bij het wel en wee ,reilen en zeilen van onze club. 
 
1 Werkgroep Video en Foto  

Bill wilde een werkgroep formeren om foto en video opnamen wat professioneler vorm te 
gaan geven zodat e.e.a. er op de website nog beter uit komt te zien. Op de clubavond zat 
er al een groepje belangstellenden met Bill te overleggen.  

   Wil je hierin participeren, dan graag even bij Bill opgeven.   billvdberghe@ziggo.nl 
 

2 Werkgroep nieuwjaarsactiviteit 
Op de clubavond hebben we ook gevraagd of er mensen zijn die graag de 
nieuwjaarsactiviteit  mee willen helpen vorm te geven.   

    Wil je hierin participeren, dan graag even bij Ton opgeven. amp.gorissen@hccnet.nl 
 

3 Werkgroep kleding 
Henk Viel heeft zich op de clubavond al aangemeld als kledingmanager. Voornemen is 
om in seizoen 2023 weer met nieuwe clubkleding te kunnen showen.  
Wil je hierin participeren, dan graag even bij Henk opgeven henkviel@online.nl 
 

4 Werkgroep openrit 
Zoals op de clubavond is afgesproken, wordt onze openrit in 2023 gepland op zondag 26 
Maart Daarvoor we graag ook wat assistentie voor de diverse werkzaamheden. Route 
maken, flyers versturen, organisatie HTH, Stopplaats etc. 
Wil je hierin participeren, dan graag even bij Piet of Ton opgeven.  
Pietvanzundert@planet.nl 
 

5 Werkgroep clubweekend ( 3 a 4 dagen) 
Wie voelen zich geroepen om komend jaar het lang clubweekend te organiseren?  
Buitenland of ook misschien een binnenlandse reis. 
Wil je hierin participeren, dan graag even bij  Ton opgeven. 
 
 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
(Dit verhaal van Godfried Bomans verscheen in Elsevier op 24 november 1951)  

  



 

 

 


