4e Internationale Weekendmeeting 10, 11 & 12 juni 2009
(Door: Dick Baars)

Het was weer de 4e keer dat wij een internationale weekendmeeting organiseerde, ditmaal in het weekend van 10
t/m 12 juni, een korte omschrijving van dit jaarlijkse gebeuren;

Start vrijdag 10 juli:
De meeste buitenlandse deelnemers kwamen bij Hotel Astra in Apeldoorn aan, waar we met ze zijn gaan dineren.

De Ledverlichting op de oversteekplaats verwekt verwondering en bewondering.
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Zaterdag 11 juli:
Om 11.00 uur is de START vanaf Hotel Astra in Apeldoorn.

De rit gaat naar Brummen waar wij The Gallery gaan bezoeken, die een permanente hoeveelheid exclusieve auto’s van 350
stuks en een speelgoedmuseum herbergt.
De route gaat over een oude Hanzeroute van Apeldoorn naar Deventer, over de oude Dijk tussen Deventer en
Zutphen naar Brummen, waar wij ter plekke een fotoshoot organiseren.
Het auto en speelgoedmuseum wordt met veel interesse bezocht, ook voor een lunch is gezorgd.

Veel te zien, voor de liefhebber een must om te gaan bekijken, jammer dat er geen E31 staat!
(maar we twijfelen er niet aan dat dit binnenkort wel gaat gebeuren na ons bezoek.)
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Zowel jong als oud(er) vermaken zich uitstekend zo te zien! (en knopjes nodigen altijd uit om….)

De route wordt vervolgt via een eeuwenoude weg naar de veerpont die ons over De IJssel.

Na de oversteek bereiken wij het middeleeuwse Stadje Bronckhorst.
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Te voet wordt een goed uurtje het stadje bezocht, daarna wordt de route vervolgt.
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Deze gaat verder over eeuwenoude wegen en wij komen langs Huize Baak.
De route gaat via Eerbeek langs het Apeldoorn-Dierenskanaal weer terug naar Hotel Astra.
Aangezien het niet vaak gebeurt dat de 3 voorzitters van de BMW-E31-clubs tegelijkertijd op een meeting tesamen zijn,
hebben wij de 2 Duitse voorzitters onze speciale clubvlag aangeboden, wat schijnbaar in de smaak viel.
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Dan werd het tijd om aan tafel te gaan.
Wij hadden een 3 gangenmenu uitgekozen en deze smaakte uitstekend!
Natuurlijk lag dat ook aan het gezelschap en de goede stemming, de eerste ritdag was dus erg goed
verlopen en iedereen had het erg naar de zin gehad.
Ook het weer was prima, niet te warm of te koud, droog(wat vorig jaar wel anders was, maar
ja, dan moet het thema ook geen “water” zijn) en dat bepaald natuurlijk ook het succes.

In de late uurtje werd de hotelkamer opgezocht, want het was morgen weer vroeg dag.
Vertrek naar het Paleis voor de fotoshoot was gepland om 9.00 uur(5 minuten rijden), dus het
ontbijt moest nu eens vroeg plaatsvinden.
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Zondag 12 juli:
Het vertrek was om 9.00 uur naar de ingang van Paleis het Loo , voor de fotoshoot voor het Paleis, wat alleen bij hoge
uitzondering wordt toegestaan.
Om 9.20 uur stonden de auto’s gereed in de eerste en tweede opstelling voor de shoot.
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Na de fotoshoot rijden we gezamenlijk langs de Naald(nu ook bekend van TV) naar de parkeerplaats om aan de koffie met
gebak te gaan en daarna bezoeken we de Koninklijke Stallen, het Paleis, de prachtige tuinen en aansluiten nuttigen wij de
lunch bij het Paleis.
Het paleismuseum bestaat uit een hoofdgebouw (Corps-de-Logis) met links en rechts twee paviljoens, verbonden
met dienstvleugels rond het voorplein (Basse-Cour). In de oostvleugel, de vroegere keukens, zijn thans delen van de
museumcollectie tentoongesteld. Op de bovenverdieping is het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden
gevestigd. In de voormalige Oranjerie houdt de museumstaf kantoor.
De westvleugel (voormalige paardenstallen) wordt gebruikt voor tijdelijke tentoonstellingen.
Ook bevindt zich in deze vleugel restaurant De Balzaal. De stallen en koetshuizen bevinden zich direct bij de hoofdingang.
Achter het paleis liggen de ommuurde tuinen, met daar weer achter het paleispark, toegankelijk via het
parkeerterrein bij de hoofdingang.
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De rit gaat verder om 14.00 uur over de
veluwe, via Hoenderloo richting Arnhem en
daar bevind zich eerst het Museum Kröller
Muller met Jachtslot St-Hubertus, allen
gelegen in Nationaal Park de Hoge Veluwe,
daarna komen we langs Vliegveld Delen, als de
route richting Arnhem gaat, komen we langs
heide gebied, rechts de Konings Heide, links
de Arnhemse Heide, even een stukje snelweg
door Arnhem heen en dan komen wij op de
Posbank in Nationaal Park de Veluwezoom, we
rijden een klein half uur over de Posbank, gaan
dan richting Velp en eindigen de rit bij Kasteel
Rosendael, aankomst om 15.30 uur waar wij
dan nog een fotoshoot voor het kasteel
hebben.
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Na de fotoshoot is er nog gelegenheid voor een glaasje en
wandeling rond kasteel. Het was overwegend droog, in iedergeval
heeft het geen echte invloed gehad op onze rit van vandaag,
sterker nog, toen we moesten kiezen binnen of buiten een glaasje
drinken kwam de zon er weer door en was het buiten nog heerlijk
vertoeven. Sommigen waren al naar huis, enkelen gingen nu en
met een kleine groep werd besloten pannenkoeken te gaan eten in
de buurt. Ook hier was het prima eten, na de buitenlandse gasten
de grote keuze te hebben getoond werden de pannenkoeken
besteld en nog nagepraat. Om 21.00 uur was het slot bereikt en
ging een ieder tevreden naar huis.
Tot volgend jaar !
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