TIP van Aan ‘t Hackfort

Mee met de Wandelmeesters van Vorden

Wanneer: maandag, woensdag en donderdag van 11:00 tot 12:15 uur en15:00 tot 16:15 uur
Waar: Grand Café het Meestershuis
Dorpsstraat 1
7251 BA Vorden
0575 848 635

Grand Café het Meestershuis in Vorden stelt u graag voor aan ‘de Wandelmeester van Vorden’.
Bepakt en bezakt met een flinke lading (historische) kennis en een gezonde dosis Achterhoekse
humor nemen Vordenaren Harry Jansen en Joop van Druten iedere maandag, woensdag en
donderdag boeren, burgers en buitenlui mee op verschillende voettochten door en rond het
Achtkastelendorp.

De Wandelmeester van Vorden neemt de deelnemers vanaf Het Meestershuis mee op een
wandeling van ongeveer 5 kwartier, in eerste instantie op inschrijving op de maandag,
woensdag en donderdag om 11.00 en 15.00 uur. Voor de wandeling van 11.00 uur is een
arrangement gemaakt waarin u start met een kop koffie, vervolgens gaat wandelen en bij
terugkomst geniet van een meesterlijke lunch, voor een bedrag van €15,00, de
middagwandeling start ook met een kop koffie en wordt afgesloten met een borrel en borrelhap,
en dit arrangement kost € 10,00. Harry en Joop zijn echter flexibel bij het indelen van hun tijd en
maken eventueel ook wandelingen op afspraak.

TIP van Aan ‘t Hackfort

8 bruggenroute
Tijdens de 8 bruggenroute nemen de Wandelmeesters de groep mee langs de mooiste plekjes
waar het pad wordt doorkruist door een waterweg. Tijdens deze wandeling staat het weer
centraal. Harry is weeramateur en zal zijn kennis - ‘wat zegt de natuur ons over het weer?’ - bij
elke brug met de deelnemers delen en putten uit zijn verzameling weerspreuken.

8 historische pandenroute
Vorden telt veel historische panden waar even zoveel boeiende verhalen over te vertellen zijn.
De Wandelmeesters selecteerden de acht meest bijzondere, maar vertellen ‘en route’ ook over
de reeds verdwenen pareltjes. De zak met historische kennis van Joop wordt helemaal
leeggeschud.

8 bankenroute
Van wandelen word je moe. En waar kun je dan beter uitrusten dan op een bankje? Harry en
Joop hebben een route uitgezet langs 8 bankjes. Zij vermaken de deelnemers terwijl die
uitrusten, maar vooral ook genieten van het schitterende uitzicht dat deze rustpunten biedt.
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