herfstautodrive
9 november 2019

Een prachtige tocht door
SALLAND
verstilde dorpjes
eenzame hoeven
adembenemende vergezichten
geheimzinnige wouden
vervallen havezathen
hitsige klederdrachten
morsige etablissementen
gereformeerde stadsgezichten
bloedstollende bergtrajecten

Het derde lustrum
Aan het begin van de herfst, op 9 november, houden we weer onze jaarlijkse
autodrive.
Voor de vijftiende keer maar liefst.
U kent het inmiddels wel: stukje rijden, rondje kaarten, lekkere lunch, stukje
rijden, rondje kaarten, mooi glaasje wijn en tegen het vallen van de avond
voldaan weer naar huis. En de portemonnee kunt u thuis laten want alles is al
betaald.
Meestal gingen we door Twente of de Achterhoek, maar dit jaar gaan we ietsje
verder van huis: Salland in. Dat vergt een kleine aanlooproute over de A35 maar
daar staat veel fraais tegenover: beukenlanen zoals u ze bij ons in Twente niet
tegenkomt, prachtige kastelen en havezathen en we gaan zowaar een rondje
bridgen in een oud stationnetje.
Er is plek voor 16 paren en u weet: wie het eerst komt, het eerst maalt!
We starten in Theehuys Grimberg met koffie en appelgebak. U hoeft thuis dus niet ontbeten te hebben.
Zoals u aan de spelling van Theehuys kunt zien, is het
al eeuwenoud: de verdwenen havezathe Grimberg
wordt al in de twaalfde eeuw genoemd. De koffie
evenwel is van vandaag en lekker vers.

Ook Schuilenburg staat op de
plek van een verdwenen kasteel.
Het is er binnen zó gezellig dat we
er twee rondjes bridgen. Daarna
krijgt iedereen een lunchplankje
met diverse lekkernijen zoals een
kroket, een slurpje soep, een
smeer camembert met een walnoot en noem maar op!

Nog nooit legden we bij onze herfstautodrive aan op een station. Dit jaar
gaan we voorzichtig proefdraaien op
het Oude Station van Dalfsen. Als
dat goed bevalt, huren we volgend
jaar een trein af om een herfsttreindrive te houden. U kent het wel:
stukje sporen, rondje kaarten, weer
een mooi trajectje, rondje kaarten…..

De waard van Café De Schoenmaker
in Luttenberg is aldaar wereldberoemd om zijn gegrilde karbonades.
Wil u er tijdens het bridgen een verorberen? Gewoon doen! Wél even
bij uw aanmelding doorgeven zodat
we kunnen zorgen dat de grill tijdig
opgestookt is. (meerprijs € 10,00)

Onze laatste pleisterplaats is Theeschenkerij De Schutte in het buitengebied van
Markelo (wees gerust: men schenkt er
ook wel wat anders dan thee). Er heeft
daar een grote uitslaande brand gewoed
– zie foto – maar men heeft ons verzekerd dat we er op 9 november gewoon
terecht kunnen.

| herfstautodrive door salland op zaterdag 9 november 2019 | route ±
110 km exclusief traject van Enschede naar startpunt en van eindpunt
terug naar Enschede | start spelen om 9:15 uur in theehuys grimberg in
notter (bij rijssen) | ontvangst vanaf 9:00 uur | 6 * 4 spellen op vijf locaties | einde ± 17:00 theeschenkerij de schutte in elsen (bij markelo) |
lunch na de derde ronde | prijs € 30 per persoon all-in | aanmelden vóór
26 oktober alleen per paar via aanmeldformulier op de website
https://www.boerderie-bridge.nl > nevenactiviteiten | betalen door
storting op bankrekening NL68 INGB 0004613959 t.n.v. BC De Boerderie
| leden kunnen als partner een niet-lid meebrengen | op de website
kunt u zien wie er nog meer hebben ingeschreven | verdere inlichtingen
bij godfried@boerderie-bridge.nl of 06 30603969 |
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