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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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Januari 2023 
 
Woord van de voorzitter, 
 
 

LET OP: 4 januari nieuwjaarsreceptie!! 
Alle leden met hun (eventuele) partner zijn van harte uitgenodigd!! 
 
Beste leden, ten tijde van dit schrijven is de winter begonnen. Als ik naar buiten 
kijk, lijkt het meer herfst. Maar….er zal nog wel wat pekel hier en daar liggen van 
de afgelopen winterweek. dus als je gaat rijden dan na afloop afspoelen met 
KOUD water!.  
-De donkere dagen voor Kerstmis zijn toch altijd ideaal om plannen te maken, 
motorreisorganisaties te bekijken, toerverslagen te lezen en natuurlijk lekker eten 
en drinken met je geliefden. Dus daarom namens alle bestuursleden: Een heel 
gezellig, gelukkig en gezond 2023 voor jou en allen die je dierbaar zijn. 
-Even voor de wat nieuwere leden: het is een traditie binnen de club geworden om 
tijdens de nieuwjaarsreceptie een activiteit te doen waarbij  je een prijs kunt 
winnen. Welke prijs dat is weet ik ook niet want de prijs breng je zelf mee! Je hoeft 
er niet perse voor naar de winkel te gaan, mag wel……maar je kunt ook iets uit je 
kerstpakket halen wat je eigenlijk helemaal niet zo leuk vond. De activiteit is 
meestal wel motor gerelateerd maar ook de niet-motorrijdende partners kunnen 
gewoon meedoen en het zou niet de eerste keer zijn dat ze de eerste prijs 
wonnen. Verder gaat het natuurlijk gewoon om een gezellig samenzijn met zijn 
allen. 
-Als het goed is, is er ook de mogelijkheid om de softshell jacks te passen en 
eventueel te bestellen. Dit dankzij de goede zorgen van onze werkgroep 
kledingvoorziening, met name Henk. Waarvoor dank!. 
-Over werkgroepen gesproken: tijdens de laatste clubavond bleek er nog geen, of 
niet voldoende, invulling te zijn gekomen voor de werkgroep open rit dus, mocht je 
zin en tijd hebben om iets te doen, hoeft niet veel te zijn, graag even aanmelden 
bij bestuur.  
Rest mij nog jullie allen hele fijne Kerstdagen te wensen en tot 4 januari! 
-Oh Ja!!!  En als je je contributie wilt voldoen, graag, op verzoek van de 
penningmeester, pas begin Januari. 



 

 

 
Agenda clubavond 4 januari 2023   (aanvang 20.00u) 
 
1 Gezellige inloop 
2 Nieuwjaarswens bestuur 
3 Nieuwjaarsactiviteit   
3 Gezellig samenzijn 
 

Beste leden, 
 
Waar ik jaren geleden al eens voor 
gewaarschuwd heb, zag ik nu voor 
mijn ogen gebeuren. 
 
Bij het oprijden van een rotonde 
verloor een vrachtauto een 
behoorlijke plaat ijs, die boven op 
het dak van de laadbak lag. Deze 
spatte in 100den stukken uiteen.  
 
Je hoeft geen grote fantasie te 
hebben om te bedenken wat er 
gebeurt als zo’n lading ijs op je 
valt, tijdens het auto- of 
motorrijden. 
 
Wees dus  alert voor 
vrachtwagens in de bocht bij 
vriesweer. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
   

 
 

 


