
Clubweekend Regio Oost

Wikken en wegen
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Zelfs bij het buffet moeten er keuzes worden gemaakt: vlees of vis? Sterker nog, thuis moeten we ook 
al kiezen: oldtimer of youngtimer? De weersverwachting geeft weinig houvast: droog en regen. Cabrio 
of paraplu? Kortom, een weekend van wikken en wegen, ook tijdens de routes door Berkelland, 
Hof van Twente en de Achterhoek: linksaf, rechtsaf of toch maar rechtdoor?
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In Hotel Landgoed Ehzerwold in Almen, dit weekend onze 
thuisbasis, valt op vrijdagavond weer heel wat bij te praten 
met bekende en ook onbekende clubleden. We wikken en 

wegen bij het warme buffet, het ziet er allemaal geweldig uit... 
De voorspellingen voor zaterdag zijn droog en nadat Jan ons ver-
welkomd heeft met koffie, gebak, rallybord en routeboek, gaan 
we op pad en zien zelfs een paar cabrio’s met het dak open. Al 
gauw draaien velen van ons rondjes op de rotonde. We kunnen 
de opgegeven straat niet vinden. Met wat kunst- en vliegwerk 
vervolgen we de route. Zien hier en daar auto’s keren, maar we 
komen allemaal bij het lunchadres in Neede aan, waar ‘De Olde 
Mölle’ ons een uitgebreide lunch voorzet. ‘s Middags valt er af en 
toe een plens water naar beneden. Dat mag de pret niet drukken. 
Een mooie dag, een borreltje en een hapje toe, genoeg verhalen en 
wederom een warm buffet. 
Vol goede moed zijn we bij de begroeting van de zondagse deel-
nemers en willen we starten, doch onze youngtimer wil dat niet. 
Een storing in de sensor van de krukas is niet ter plekke te ver-
helpen. Gelukkig is het een Mercedes die ons naar huis brengt...
Op zondag veel regen en wind, maar ja, het kan natuurlijk niet 
altijd mee zitten! Het eerste gedeelte van de route brengt ons 
naar de goed verzorgde, uitgebreide lunch in restaurant 
‘De Ploeg’ in Varsseveld. Van de gelegenheid een wandeling te 
maken door het rustieke Bronkhorst wordt, gelet op de verslech-
terende weersomstandigheden, slechts mondjesmaat gebruik-
gemaakt. Na afloop van de rit, tijdens het inmiddels traditioneel 
geworden ‘hapje en drankje’ worden - net als op zaterdag - de 
artikelen uit de clubcollectie goed verkocht.
De complete collectie clubartikelen staat inmiddels ook op de 
website: www.ledenservice@mbcn.nl/webshop. 
Opvallend is dat er veel deelnemers uit het westen en zuiden 
van het land aanwezig waren. Eenieder heeft genoten van een 
geslaagd weekend, mede door de goede kamers en het dinerbuf-
fet van Hotel Landgoed Ehzerwold. Dit was alweer de laatste acti-
viteit van het jaar 2018 en hoewel het weliswaar nog ver weg is, 
kunnen wij u nu reeds mededelen dat het clubweekend in sep-
tember 2019 plaats zal vinden in de provincie Zeeland. Hopelijk 
meldt u zich ook in 2019 weer zonder veel wikken en wegen voor 
de diverse activiteiten aan!
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220 S uit 1956 van Henk Papen

560 SE uit 1988 van Jan Birnie

E 430 uit 2002 van Harold van Keken


