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De familie die de af-
gelopen twee ia?r ge-
óurende de Hemelvaarts-
week de st reek rondom
Gerolstein in de Duit-
se eifel teisterde,
zaJ. volgens nog niet
officieel bevestigde
be richt en i.n 19BB ln
Nederland samenscho-
len.

Over de precLeze 1o-
catie en het tlJdstlP
is vooralsnog niets
bekend, evenals het
aantal personen.

Een speciaal recher-
chet eam 'is 1n het Ie-
ven geroepen teneinde
de ontwikkelingen
hieromt rent nauwgezet
te volgen en te signa-
Ieren. Nadere details
zulIen zo spoedig mo-
ge1f5k vrijgegeven
worden. Tot zover is
(onder voorbehoud)
aIIeen bekend dat zLi
zich ergens ln de Gel-
derse aèrrterhoek zu|-
Ien gaen verpozen.

BERKMAN is de naam.
In princlPe ongevaar-
liJk, maar toch...
Meó ls gev{aa rschuwd.
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In "De AchterklaP"
van maandag 18 Januarl 1988':

Naa r men zegt u'a ren ziJ
op zoek naar een conferentle-
allas vakantieoord en wel ln de
omoevinq van Ruurlo' Nlemand van
de-a fvaàrdiging was voor .commen-
taar bereikbaar, maar hedenmorgen
uitoelekte informatle doet ver-
,o"à"n dat het wederom een groeP
van bijna 30 ( !) Personen betreÏt'
die ,eï lngan! van woensdag t! mei

de Achterhoek onveilig za)- maken.

In tegenstelling tot voorgaande ja!-9n
blijvén de herrieschoppers geen volle
week, maar een dag of 5, dit overigen
tot grote opluchtlng van het College
van B & W van Ruurlo, dat voor deze
gelegenheid inwerkingstelling van het
regionale rampenplan overwogen had.

De mobiele eenheid blijft Ín opperste
staat van paraatheid. Het crisis-
cent rum voo r ve ront rust e buu rt bewo-
ners is tijdelijk gevestigd in de na-
bij heid van rec reat iecent rum ' t Sik-
keler, alwaar de westerlÍngen beslo-
ten hebben zich te zullen verschansen

VOORZICHTIGHEID BLIJFT GEBODEN.

Tot zover deze lnformatie. Dan volgt
nu het wee rbe rlcht :
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Terugkomend oP het artikel in de

acfiËrklap van 1 ianuari 5 'f is het
volgende te berichten:
oi"[è."n ( zondag t7 j anua ri red ' )

Ëeeft een'delegatie van de roem-
ruchte Berkman-dynastie een orien-
tàiàno bezoek gebracht aan de Ach-
t e rhoek .

Er ls verkeersinformatle.
Er zljn files op de volgende wegen: A68 (Middellu.rg-richtlng Breda), 2

kilometer; A 15 (Heerjalsdam r:.ófrting Arnhem), 6. kilometer; N 27 (Al-
;;;; ii"frilng ÉulO"rrrí5k1, 3 kilometér. Het verkeer.oP de E 36 rj'ch-
ïi"ó ainhem is hevig. gésiremd bii de invoeg Lynteren/Ede.
Verder moet men tn óe-orngeving vón Zutphen rekening houden met ernstige
,à.tiaging. Door een aantal oËrrstige en niet ongevaarlijke vakantie-
oanqers zi.jn de toevoerwegen naar Ruurlo nauweliiks. of nlet begaanbaar.
Ëéàà"ii"".É wordt van de locale uíegen gebruik te maken.
Voorts ziJn op de N 48_(Arnhem richting Zutphen) Wi.tte Wieven geslgna-
iééra. HaàI niet in; bIi:f rechts rlJdèn. Probeer de spoken door llcht-
eignalen te beÏnvloeden.
Dlt was de verkeerslnformatle. Tied veur 'n pafke'
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hoek met hoekjes
Het is eigenlijk een bee§e weemde nsqm: Àchterhoek. Het doet een bee§e
denken ocm een vergeten en verwcrqrloosd hoe§e. h is met dit deel vcm het
grroene C'elderland gelukkig niet het gevol. Misschien is het niet zo ocrndqcht
wogend qls de Veluwe, moor het is bepoold geen ochtergebleven gebied.
Moderne ontwikkelingen hebben zich ook hier voorgedccn en soms zijn die de
ncrtuurbeschermers wel eens in het verkeerde keelgot geschoten. Er is inder-
dqod veel verloren gegocm. Mocn wie er rondzwerÍt, kcrr toch nog veel'hoe§es'
in die hoek vinden die hcrtveroverend mooi en rijk qcnr ncrtuurleven zijn.
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natur:r bewocrrd

Er liggen in de Àchterhoek veel ter:einen en terreiaties die de
stcrtus lcegen vcm'uqfu urmonumeut' oÍ'ei<rotsncrfu urreaervcrrt'.
De Vereniging lot behoud vqD NqtuunxonuxaeDteD heeft io de
Àchterhoel veertien terreiaeu, ?qcuv<rn het nriu 2(! ho grote
Korenburgerveen (3 km len westen vcu Winterswijk) erg
belend is. tlet uit &ie delen bastqande veen È een komveeu:
het lig,l enfele meters loger dm het omliggende z<rnd- en
leemgebied. Eea Llein deel i:g oog levend hoogveen met
ke.-erkende plolesooíen ols veenmoe. vgeDbes en
lcrvendelheide. Er ie hier ooit ool turí geg:cveu oude
veendijken, uu begroeid met elzen an divers€ struilen en
plcmten, heriaoereu docrrqq, Itret [oreuburgerveea is te
bekijlen, uscu olleen met de opzichter. F.r worden rcgelmctig
orcurgies gehouden.
ook dr suchunq Tlet Gsldertclr Londschcp, heett in de

__qefiik

o De Lochemse Bero:
de ijstijd heeÍr duidË-
lijk sporen in het Àch-
terhoekse londschop
nogeloten in de vorm
vqn her en der ver-
spreide heuvels.

Àchterhoal veracbeideae terreinen iD bezit. In totccl een
triDtigitol. Dcarbii bevinden zicb oL eulele boerderijen ea
lodgoedereu, lools de KieftsLomp bij Vorden, Hogea Uil
Doetiachem en Lodlort bij Gendriagen. De meeste lerreinen
ziin wij toegmlslil1. Àlleen de omgeving vnn de (lod)huizen
is dor veelol dgesloten.
In de Àchterboe} liggeu ool veel stqqlsoatuurreservqten die l

door Stqclsbosbeheer rordea beheerd. Oageveer de helÍt vo
de in totoql S terreinen ir uiet toegonleliit. Eén vqn de rel
toegsnLelijke terreiner ir bijvoorbeeld het oude lcrndgo€d
T/ildenborch'bij Vorden ocm de weg noar Lochem.
Stoctsbosbobeer beeft ia deze hoel ool een boswqchterij,
boswochterii Slcngenburg bij Doetinchem, die uit drie
ompleleu bestqcÍt: Slcragenburg, Ioeracterboe eu De
Veldhoek.
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ochtertuin vcm nderlcsrd
Wie het groene Gelderlond wilontdeklen
komt verder don de Veiuwe qlleen, ol zol dit
deel von de provincie hern ol vele dogen
Iretsen en wondelen kosten. Er zijn ook nog
dql schrtterende gebied vcn het IJsseldol
(voren op die l]ssel, von Àrnhem tot Kompen,
is een bijzondere ervoring die ik iedereen
kqn oonrqden) en het doorochter gelegen
stuk Gelderlond dqt men Achterhoek is goon
noemen, een noqm die ik minder mool vind
don de oude nqom Grooíschop. Misschien
zou je dlt gebred ook eerier nog de
'qchterluin von Nederlqnd' kunnen noemen.
Hoeveel loÍzongen zijn er oJ niet oongeheven
over drt ooslelijk Gelderlond, woor (geluk-kig)

nog veel bevvqqrd rs vqn de oude síeer von
het hoevenlondscirop, het lond met de
versprerd hggende boerderilen.
Hier iigl v!'eer een onder stuk geschtedenrs.

Wel is ook hier de geologische geschiedenis
er een geweest von ijstijden, stuwruggen,
dekzonden en bosontginningen, mqcrr de
jongste geschiedenis ls'rijker'don die vqn de
Veluwe. Hrer, in de Achterhoek, vind je oude
stodles, verdedigingswerken, burchten.
Beícomd is toch ook d-re hele rij 'kostelen',

doqr in de buurt vqn Vorden...? Met ol dót
mcois is de Àchterhoek niet uitverkocht.
Wqnl er ligrt ook hier een gebied dot door
zeer deskundige commissieheren is bestemd
om'nqtionool londschop' te worden: de
omgeving vqn \Mtnterswijk. Door is het oude
korokter vqn het kleinschclige boerenlonci
goed bewoord gebleven.

Wie de Àchterhoek intensieÍ goot
verkennen, zo,l zelí, kunnen constqteren dqt er
een duidelijk verschii ligt tussen het door
ontginning en ruilverkcrveling onlstone
nieuwe londschop en het oude, wqqrvon bij
Winters',vijk grote delen bewoqrd zijn. Het
eerste, met de rechte wegen en sloten, de
rechthoehge, dcelmoti3e okkers en
weilonder met grote oppervlokten, vindt
men in het midden vqn de Àchterhoek, zo
tussen Ruurlo, Groenlo, Lichtenvoorde en
Doetinchem. Het tweede moer men voorol
zoeken in de ol even genoemde omgeving
von Winterswijk, woor toch nog de vqriqtie is
te vinden in kleinschqhge elementen,
bossen, u'eilonden, oude (wot bollende)
qkkers, verspreide h.,'er derijerr en
slingerende beken. Dre beken vormen een
bilzondere r,n'cqrde. Ze zi1n, ondonks diverse
rnvloeden, vL:or een groot deel in deze
omgevrng redelijk ongerept. De bossen longs
deze beken hebben ook een grote voriotie.
Niet olleen in de verscheidene boomsoorten,
mqqr ook in de onderbegroeiing von kruiden
en struiken. Het geheel is een goed
leeÍgebied voor diverse vogelsoorten.
Tussen de beide zo verschillende delen vqn
deze Achterhoek ligrt een gebied woor
woeger vochtige lerreinen logen, bekend ols
'broek'oí'goor'. Deze moerqsgebieden zijn in
de vorige eeuw ontgonnen, mqor het
verleden is nq te speuren in nomen qls
Zwonenbroek en Bunninkgoor.

In het terrein
a)n ze voqk te herkennen oon de dichte
elzenhogen ol bomenrijen. Bi1 noder
onderzoek blijken doqrin ook niet olleen
elzen le stqqn. Erlussen stoon wilg, vlier,
vogelkers, meidoorn, Gelderse roos. Met de
nobijgelegen, veel woterplonten bevottende
sloten zljn het op zichzelí boerende
elementen. Alleen hechten we nu toch meer
woqrde ocrn een moerossig gebied don
vroeger loen de goren en broeken 'vqn
onnut'wqren. De moeite die de
nqtuurbescherming zich getroos.t om
tegenwoordig dit soort gebieden te behoeden
voor qonlqst;ngen wifst door op.

iismcsso's
Het lond vqn de streek die we nu Àchterhoek
noemen is oud. In de heel verre geschiedenis
is de bodem gevormd. Geweldige ijsmosso's
hebben zond en grind, oongevoerd door
rivieren, opzij geduwd en weggeschoven en
keileem ochtergeloten. Longdurige droogrte-
perioden en ook zond tronsporterende wind
zorgden voor drkke logen zqnd hier en
uitgestoven loogten dqqr; vele duizenden
joren geleden ontslonden bossen op de
hogere delen en vormden zich venen en
moerossen op die plootsen wqcrr het wqter
niet meer weg kon.
Er resten nu nog duidelijk zichtbore spcren
vqn het geweld vqn de schuivende
ijsmosso's: bij Montíerlond ligl de hoge
stuw.lr'ql nu qls een 'berg'in het londschop.
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De Achterhoe,k hoort wcer mocr bij Twente; gezamenlijk vor-
men zij de Oostelijke Zandgronden, in de typologie van Wi-
chers. Karakteristiek daarvoor is in zijn ogen de gematigdheid:
men was niet progresief en niet conservatief, men wa§ kerkelijk
maar niet d te kerks en had geen heftige anti-protestant;è of
anti-katholieke gevoelens, wat Yermo€delijk samenhangt met
het feit dat het calvinisme, om welke reden dan ook, nooit goed
over de lJssel is heengekomen. Dit gebied kenmerkte zich in het
bijzonder door de hechte buurtschap. die zelfs de godsdienstige
richting en de poïtieke keuzc van de bewoners bepaalde en hen
vasthield in een web van 'noaberplichten'. V/at dit betreft
vormden de Oostelijke Zandgronden een idead terrein voor het
ontstaan van volksgebnriken.
In de Achterhoek leven ook nu nog veel tradities, zij het zonder
het fanatieke chauvinisme dat er in Twente aan ten grondslag
lijkt te mocten liggen. Twente is er daardoor zelfs-in geslaagd
glbruiken die ook in de Achtcrhock voorkomen in den lande als
Íwents bekend te laten zijn' Ik bcdoel de aanbieding van een
g,.ote-fultlgllweg1gna de geboorte van een kind, tussen haakjes
iets wà pas in deze eeuw schijnt te zijn ontstaan, en de Twentse
bruilott, die nog niet zo lang geleden tot monsterachtige pro-
porties kon uitgroeien. Wat de Twentsc bruiloft bctreft, juist in
de Achterhock hebben zich de mcest krasse staaltjes voorge-
daan, die haar zo'n spcciale roep hebben bezorgd, zowel met
betrekking tot het aantal gasten als tot de dwang die er bestond
om het huwelijk gÍootscheeps te vieren. Voorbeelden! Als
hoogste aantallen bezoekers van oen Twentsc bruiloft worden
genoemd: I ffi in Geesteren (1920) en 90 in Neede (t953), bei-
dc in dc Achterhotk. In het nabijgelegen Ruurlo is het voorge-
komen dat paartjes die door de oorlogsomstandigheden geen
grotc bnriloft konden geven, door de publieke opinie werden
gcdwongen dat na de oorlog alsnog te doen. En in het Buurt-
schap Dichteren (Doetinchem) heeft eren van de laatste gevech-
ten om ecn Twentse bruiloft plaatsgegrepen. In 196ó had een
paartje het cr gcwa"gd niet alle buren uit tc nodigen, waarna en-
kclen van hen het fecst verstoorden en, waarom ook niet, de
bliksemsc boel kort cn klein slotgen.

w#*ffiï'
hoort zeggen: ,,'t Olde
wief is neergelegd", zal
misshien het ergste
denken. De twiifels
worden groter als even
later ook nog de fles

rond gaat en een com-

pleet feest wordt aan-
gericht. Er moet iets
bijzonders aan de hand
zijn. Jawel, het is
mgstfeest. En dat olde
wiefis de laatste schoof
rogge die is neergelegd:

alle reden om eeo feest
te bouwen.
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Vakantieoord
't Sikkeler

Iuurlo

Gééa g€organiseerde

avonden.
hrngalows en

kanpeergedalte.
Rcstaurant en winkel.

Fiets- en wanddmutc.
Ideaal vmr rustzaken.

?!
Folder op aanvraag.

Td. (0573ó) 221.

ïffiëëI66efend uordr. Het is de bedo'eling om in zo min mogelijk
worpen een bepaald parcours via stille landu eggetjes af te leggen. Hierbij
schieten de teamleden om beurten mel een 'kloot'. een met loden pinnen
verzwaarde houten bal. Door tuee tearns teeelijk te laten starten en bij
elkaar te laten blijren. ontstaar ranzelfde sedstrijd.

de traditionete
broodwepinp in Zelhem op Hemelvaartsdag. Bij de boerderij
ïDtNínfdCriluite' werden op die dag van oudsher grote rogge-
broden gebracht door de boeren die het privilege hadden
plaggen te steken op bepaalde markegronden; het roSgebrood,
dat bestemd was voor de armen, gold als tegenprestatie. Voor-
dat die broden werden verdeeld, legde men ze op een weeS-
schaal, waarna de lelerancier van het zwaarste brood (er wor-
den gewichten van 120 pond gemeld) twee flessen wijn ontving.
Dit gebruik is al in 1555 opgetekend en het is blijven bestaan
toen in 1854 de marke, waar de boeren deel van uitmaakten,
werd ontbonden. Na de Tweede Wereldoorlog bestond er wei-
nig belangstelling meer voor het brood, doch men toverde het
geheel toen om tot een toeristische attractie, met handzame,
voor de verkoop bestemde broden, met vendelzwa"ien, volks-
dansen en wat dies meer zij. De opbrengst van dit festijn is nu
bestemd voor. .. de Derde t#ereld.

t llÍa liql de plarJ, \ olaar 716ll ie s lau, ! SÍ*, poo !!
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Etcn uiÍ de slreek

De ouderr+'etse Celdersc keuken heeft heel wal recepten opgele-
verd die nog altijd thuis gemaakt ryorden of in restaurants op
het menu staan, omdat ze smakclijk zijn en vaak ook gezellig
om te eten of te drinken. Zo is het bijvoorbeeld in de Achrer-
hoek mogelijk om kofÍ'ic uit ecn 'smorre'te drinken, Dar is een
rank kannetje van rood koper met een lange steet eraan. VÍoe-
ger was er een ijzeren handvat aan geklonken, zodat het met de
blote hand kon worden aangepakt. Nu is de steel meestal ook
van koper, dus dan is er wel degelijk een aanpakker nodig. Het
zetten van dergelijke koffie gaat min of meer op z'n Turks: de
fijngemalen koffie gaat met water in de smone, moet drie keer
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opkomen en dan hoefr het Achterhoekse drab niet rneer te be-
zinken want de koffie wordï?àïïió6ffi'ffie ingeschonken.
Mees(al is de smorre een onderdeel van een toffietafel waarbij
typisch Achterhoekse specialiteiten geserveerd worden. Somi
zi4n u ook 'pilleweg,fren' bij: kleine bolle broodjes mer een
\ruisje erop g?6iFffi:E Aàlten vormcn ze een speciaat gebak
voor kerstavond, maar oorspronkelijk zijn dergelijke broodjes
misschien een broodoffer geweest bij de geboorte van een baby.
Weer een ander gerecht is balkenbrij, dat woeger tijdens de
slacht werd bereid, I{et is ccn soort hartige pudding. die,
destijds in docken geknoopt, inderdaad aan de balken wérd ge-
hangen. Er bestaar een verschil tusscn bdkenbrij uit de Achtir-
hock cn uir de Betuwe.

Brllenbrlj uit de .{chtertock
5A) g vorkenslever; 2 I water; 250 g vet spek o! 5N) g rou$! var-
kensvet; 2 oJgestreken theelepels gemolen kruidnageats; I theele-
pel gemalen peper; 500 g boekweit meel.
Snijd de lever klein en kook de stukken gaar in het water. Maal
of mix ze daarna fijn en rocr de puree weer door het kooknat.
Smelt het gesneden spek ofvet heel langraam uit in een gesloten
braadpan. Schep er de kanen uit en rocr zc met de resi van de
ingrediënten door het kooknat. Strooi het boekweitmeel er ge-
lcidelijt bij en blijf stevig omroeren tot de brii een minuut-of
wat geprutteld heeft. Spoel een stenen vorm of kom (ofmeerde-
re) met koud water onr, wl ze met de batkenbrij en zet ze 24 uur
op een koele plaats. Snijd de balkenbrij na het storten in tame_
lijk dunne plakken en bak ze in hete boter ofheet vet aan weers-
kanlen bruin en gaar, Strooi er wat zout overheen.

Mq.aw

Zoars meer verafgeregen., trlj felachtige ;ïIïïïiffi
ï:11" l:l"ut. ondéroniwiktÀroe gedeetten van Neder_
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rd. beschiktook de Gelderse Achte;ho;k over een aantal legenda-rische, roemruchte en ,eé. of m:.nàà.-Jï""hrikwekkendegeesten en verschijningen. Gedoeld "oiOi-f,i..- "p'';;;=_aardige dwergen in-de ËóÀ""n, dwaarricÀt"n des nachtsboven heidevétden en sti;kende ,;;;;;Jàn, verdwaardeaanhangers van Normaat ... jE, zelfi iioÍrà, ;1;;-Ëi",waargenomen. Dacht men tot íoor kort dat deze _;;.;;_deels boosaardige- *Ài"n" zich uitslurlend ophrelderl
?:":l_d" Iijn Hàmbu.à:*i;I-Lenlngrad, tegenwoordlols men erachter dat àe echterhoeË =ién-;;;"ï;;à;;H"pen milieu uitermate leeni tot nursvÀsiing van smerloetrollen en snotgurgen. rn d1t t;;i_;;iJnaetiJke milIeuzwerven ook de meeót beroemde, oi-uui;;'r-b;;i,;Ë.Ë'"'io_ken vEn Gelderland: a"-wiire wIEvEN
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WETENSCFLAPPELIJKE GEGEVENS

Ulterlf ike kenmerken
witte, fladderige gedaanten,
verplaatsen zich geruisloos, b1i
voorkeur op verlaten, donkere
plaatsen zoals bossen, heidevel-
den en in de buurt van oude land-
huizen en kastelen, soms ook recre-

atiecent ra.
Standolaat s
#

Het buurtschap ZWIEP, nabij Lochem.

Ve rschf i ninq4

BiJ voorkeur in groePsverband, 2 à 3,
bij bijzondere gelegenheden zelfs 4.
t"teóste- kans op een ontmoetlng 's nachts
tijdens de 2e en 3e week van de maand.

Karakter
Niet zo kwaadaardlg aIs troIlen, maar gevaarlijk wanneer zij zich
bespot of niet serieus genomen voelen.

VYltte wieven-deskundige :

Te raadplegen bii vragen,
het organiseren van Witte
door witte wleven.

Tips

Bakker Postel in Zwiep Tel. 1834 Lochem

wieven-tochten en ongevallen, veroorzaakt

Om eventuele schadeliJke gevolgen te vermijden, k"n men het best de
volgende tips 1n acht nemen:

ga nooit op stap zonder een spuitbus anti-witte wieven-spray, ver-
kriJgbaar bij de speciaaLzaak;
mocht deze onverhoopt uitverkocht z1Jn, vuI dan een plantenspuit
met water; bij bedreiging in de richting van het wief spuiten zo-
dat zij geheel nat wordt en als een dweil .ineen zakt. Niet uit-
wringen, maar laten liggen en bakker Postel waarschuwen.
en anders is er nog de laatste mogelijkheid: neem een mannellJke
HeerJansdammer mee; voor hen zijn ze namelijk doodsbang. Tot deze
maatregel moet echter slechts 1n noodgevallen overgegaan worden,
aangezien het oP pad gaan met een Heerjansdammer zeLf niet geheel
zonder rislco's is.

Waar elders in Nederland of in de *'ereld kunt u nog'witte
wijven' ontmoeten? In Lochem zijn ze volop aanwezig:
u kunt ze zien op het Walpurgiserf in Zu'iep. en als u de
moed ertoe hebt kunt u ze 's avonds laat. zo mogelijk bij
nevel en mist, onder geleide opzoeken in hun heiligdom: de
kuil op de Lochemse Berg, onderweg er naar toe griezelend
bij hun snerpende kreten en steels aaiu'erk.
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1[ illewieventocht
Een spannendr' nachrr-lijkr' spookwandeling op zoek naar de Witte
Wieren- Groepen moelen contar'l opnemcn met bakker Postel in Z*iep,
tel 05730- ltt3-1. Tijdig resen eren. Individuele deelname is mogelijk in de

maanden juli en auguslus (t\\ Èemaal per wec'k;. Voor informatie: VVV
hchem.
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VUL DE WOORDEN IN VOLGENS DE ONDERSTAANDE OMSCHRIJ-
VINGEN. ENIGE VOORKENNIS OVER VOORAFGAANDE FAMILIE-
VAKANTIES C .Q. FAMILIEOMSTANDIGHEDEI{ IS VEREIST.
VERDER IS ALLE BENODIGDE INFORMATIE TE VIi\DETi IN
OEZE VAKANTIEKRANT. BIJ JUISTE INVULLING ONTSTAAÏ
IN DE MIDDENBALK DE T.iAAM VAN EEN ROEMRUCHT FIGUUR.

1. Achterhoeks popfenomeen
2. VolledÍge naam van één van de
3. A1s Max over auto's praat, dan
4. Graafschap of ....
5. Niet de grootste, wel de beste
6. Schots vee in Lochem

gezusters Berkman

7. Tamelijk grote plaats in de buurt van Ruurlo
8. Achterhoekse sport/cultuuruitinq
e: *;! È"ióàp van Jozet.+-íà|-nZl-àLVte vaa llanaes.

10. Oud-Saksische bezienswaardigheid in Lochem-Borculo
!!. Thulsbasls van de Witte wieven
72. Naam van het stripfiguurtje dat in deze krant voor-
13. Donderdag lZ mei - 

komt
14. Achterhoeks gerecht (onrecht)

ínoet het . zij n
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Onder de bU de redactie lngekomen stukken bevond zich een voorlopige
groepsindellng voor ee! puzzeltocht. Fantastisch trouwens, Anton,
kees- en Francls ! Het plan 1s aIs volgt:
De puzzeltocht is ongeveer ln dezelfd'e vorm als dle van I Jaar geleden
(Heï Klppenhok-red.)-en kan in principe op iedere dag.verreden worden,
àrrr vrfjdag wordt Éet meest gebchikt geacht. Het Ís dan trouwens de
13e, het-ls maar even dat u 'i weet. Dé start van de eerste groeP za)-
om ongeveer 10.OO uur moeten plaatsvinden. Hlerbij wordt een beroep
qedaai op de scherpzinnigheid'van Oma en oom Jan, of zii de verant-
ioordelijke taak van controlepost op zich wiIlen nemen. Gezien het
karakter-van de fietsers za7- dit zeker nodig zijn. De rest van de
personen die komen (zoaIs het er nu naar uitziet) is aIs volgt inge-
deeld:

GROEP I GROEP 2 GROEP 3 GROEP 4 GROEP 5

HANS TON
JANE JOHN
LIDY NEL
JAN_BERNHARD ELS

LEROY

BERT
LENIE
JOëL
IíÀRION
ANNE}tIEK

JAN
ltAx
BERTJE
CORRIE

DIK
LIJNI
JACQUELINE
}íARGRIET

Mocht dit voor iemand op ernstige problemen stuiten, dan wordt de
persoon ln kwestie opgeroepen tot het schrijven van een bezwaarschrift
met daarln de omschriJving van de ernstlge en gegronde reden. Dit be-
zwaarschrift dient, voorzien van een handtekening, uiterliJk zaterdaq
30 aprll lngediend te worden blj een van de organisatoren van boven-
genËmffei[; een onaf hankelr5té commlssÍe za!-zLch over het probleem
buigen teneinde een passende oplossing te vlnden 1n de vorm van een
nieuwe groepsindellng. De adressen en telefoonnummers van de organi.-
satoren worden a1s bekend verondersteld.

Zo. Is dit normaal ?t!

En voor wle dan nog niet genoeg van fietsen heeft: bij Jacqueline &
John zijn diverse routes van fietstochten verkrijgbaar. Ook zij wor-
den !i: deze !',u..teli5k .bedankt voor hun bijdrage- àan de voorbeieidingen
van de Achterhoek-expeditie. Op de volgendè pa§ina is een van de fieis-
routes af gedrnrkt. Vervolgens zijn er enkele waÀdeltochten opgenomen.
Dit geeft ons tenminste het recht om te gourmetten, barbequen etc.
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7 Lebbenbruggeroutc ca.4o km

Het stroomdal van de Berkel en het coulissenlandschap (omzoomd

door houtwallen) tussen Borculo en Barchem vormen de contras-
ten langs deze zeer afwisselende route, die als middelpunt het mu-
seum Lebbenbrugge heett.

lit) i t l') l tc s cl t t tJ\, il t tt

Te Geesteren nabij de kerk en Y 231§ Borculo Dorpsstraat.
Na huisnr. 16 langs Morsweg.P 21221 ra Borculo Rotmans-
diekske,later íietspad. P 211§4 rd Grimerweg. Eerste asÍalt-
weg ra Eroekerweg.? 2lË0 la Neede Needseweg. Eersle
klinkerweg ra Hogebrugweg. Bij brug (links) la P 21221 ra
Borculo Botmansdiekske,later Íietspad. P 2116,4 ra Borculo.
Na huisnr. G25 ra, asíaltweg later zandweg. Op voorrangs-
weg la Lochemseweg en meteen, direct achter huisnr. H/10
ra, íietspaadje. Over brug rd klinkerweg. Op asfaltareg ra.
Driesprong bij huisnr. L't3 ra, later klinkerweg, dan fietspad. '
Einde pad la over brug. ln bos kruising met zandweg met
íietspad la Enteldijk. P 21325 la Borculo Borculoseweg.Eer'
ste asfaltweg ra. Bij burg la; op klinkerweg ra. Einde weg ra,
zandweg. Ca 100 m voor museum P 21238 la Ruurlo Plat-
voetsdijk. P 21242 rd Eibergen. P 21241 rd Eibergen. P 21482
rd Borculo. P 21167 ra Eibergen. P 21168 rd Eibergen. Bij
bushalte en bordje'Gemeente€ibergen' ra, fietspaadje
langs zandweg Velddijk. P 21169 ra Ruurlo Heelweg.P 22409
la Ruurlo, fietspad. ? 22744 rd Buurlo en rd, later over brug-
getje. P 23005 rd Ruurlo. P Ufi la KaapdijklDe Erille.
P 20858 ra Ruurlo Vosheuvelweg. Na huisnr. 12 la Goudvin-

kendijk. Kruising ra fietspad Kooiersdiik. Op schuine kruising
mel a.d. linkerhand zandweg, ra Nieuwenhuishoekweg.
P 23010 *4* ra Beltrum Kaapdiik. P 23009 *4* rd Borculo.
P 23008 rd Meimansteeg. Kruising asfaltrareg la De Huikert.
P U243 ra Borculo Borculoseweg. Eerste klinkerweg la Wie'
chersweg. Einde weg la Maandagsd4k. Kruising asíaltweg
*4* ra Lenderiet,laler Hazelberg. Op viiÍsprong tweede weg
ra Hazelberg,later Lindeboomsweg. Einde weg +4* ra
Zwiepseweg. Te Zwiep hw ra Nettelhorst Wengersteeg.
Y 158 ra Neede Nettelhorsterweg.P 21178 la Nettelhorst
Eroekstraat. P 21248 ra Gelselaar Bolksbeekweg, laler Slaap'
dijk. Over de brug eerste weg ra SchaghorsÍweg. Einde weg
*8* ra Hagbrugweg.Einde weg la Horstweg. Einde weg ra
Esweg. Te Geesteren Y 2316 ra..

V't;ior u litttiJs l..t,rili

Geesteren
Ned. Herv kerk,gÍotendeels met tuÍsteen bekleed gebouw uit de
gotische periode. Zadeldak tussen trapgevels.
Korenmolen De Ster achtkantige molen met stelling.
Borculo
Museum Lebbenbrugge, was eens een boerenherberg (ca. 18501.

Open medio juni t/m eind augustus van dinsdag t/m zalerdag en
op zondagmiddag. Tegenover het museum ligt het natuurbad Het
Galgenveld.
Zwiep
Korenmolen die nog in gebruik is.
Lochem
Ruine Nettelhors(, bestaat uit enkele muurreslen van een 14e-
eeuws kasteel.
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Wandeling -11-
Het kesleel Ruutlo is een van
de bekendste kestelen van de
Achterhoek. ht is niet in de
lealsle plaats undat de weg
Vorden-Ruurlo |tà km lang cle
voomalige oprijlaan van het
kesteel volgt.
Het kasteel Ruurlo ligt een een
kenaal dat als omleiding dient
voor de Baakse àeek, met het
doel de nog bestaande

watemolen aan le drijven en
de slotgrachlen le voorzien
van vers, sttomend water.
Deze beek dreeÍ
stroomatwaans
achtereenvolgens in De
Wierse,'l Medler, Vorden en
Hacdort de walermolens aan!
Daarmee is de ligEng van
deze huzen gedeettelryk
verklaard.

Kesteel Ruutlo

Soort wandcling : landgoeÓ,vandeling.

T[drduur/lcngtc: 2 uur/6 km.

Tr Èoolkcn: vanuh Zutphen rijdl u over & N 319 naar Buurlo.
Votrdat u Buurlo beieilt gaat u in een linkse bochl rechtsaÍ naal
parkeerterrein van het gemeentehuis, een kasteel. Daar zet u de
erío neer.

Opcnblrr vcwo.r: kasteel Buurlo ligrt 500 meter van het NS-
slatbn Ruuío, dat aan de spoorlijn Zutphen-Wnterswijk ligl.

RoutebeschriJvlng:
o U begint de wandeling bij hel kasleel Ruurlo, dat sinds 19&4
gemeentehuis is. Het gebouw, dat een fraai interieur heeft, o.a.
doordat in 1&46 een deel van d€ gobelins enz. uit het kasteel De
Voorsl, bij Zutphen, hierheen gebÍacht is, kan op bepaalde da-
gen in iuni, luli en augustus b€zichtigd worden. Kaartverkoop en
inlichtingen bii de RABO-bank in Ruurlo. De tuinen zijn tussen
zonsopgang en zonsondergang vrij toeg€nkelijk.
a U gBat terug over d€ brug over de Baakse Beek, die u met de
auto al passeerde en u gaat linksaf bij een wegwijzer'Doolhoí'.
Daama slaat u linksaf een zandweg in, genaamd Molenbos. U
ga:rt over de brug rechtdoor het bos in, weer een brug over, het
bos uit en dan naar een bo€rderij met rood-wit-groene luiken,
genaamd'Klein-Wohink'. U kruist daama de verharde weg en
gaal het bos weer in.
o Na een akker en villa-boerderij slaat u rechtsaf de Veldhutten'
weg in. Vlak voor de weg Buurlo-Zelhem slaal u linksaÍ een bos-
pad in dal naar deze weg toeloopl.
o Op het Íietspad vervolgt u even de rngeslegen richting, vervol-
gens slaat u de eerste weg links in, br1 ANWB-paddestoel 23757.
Deze weg heet de Spijkerdijk. Voorbi,i de tweede boerderii is het
een asÍaltweg mel fietspad van de VRIGA, de Vereniging Rijwiel-
paden ln Gelderse Achterhoek. Deze weg verlaat het bos, kruist
een zandrxeg, komt langs een boerderi.i en bereikl dan weer een
bos. Bij de slagboom slaal u hier linksaí een wandelpad in. Aan
de rand van een weide gaat u rechlsaÍ. vervolgens gaal u op een
zanó,veg linksaf en daama nogmaals linksaÍ op een asÍattweg die
Tolhunerweg heet.
1 U passeeí een groep huizen aan uw linkerhanc,, genaamd
'Nieuwkerkweg anno 19O8'en u gaal daama de eerste zanó,yeg
rechtsal in. Deze wog loopt russen akkers door. De weg maalÍ
cen bocht naar links en eind(;í op een T-kruising. DaaÍ slaat u
rochtseí en u komt hngs een boerderij op e€n belere zandreg.
1 Op deze zanórveg slaat u linksaí en beraikt u een asfattweg bij
oon boerderij die het nummor 7 draagg. U kruist d€ b€ek on slaat
nervolgens linkseí een pad in ctat langs de beek, vervolgens
hngs een kanaal loopt, en h de tuin van het kastoel uitkomt. U
gsat de tuin door 6n bereikl het p€rkeeíerrein

Wrtcnrwerrdlghedcn: Ruurlo ligtt in een bosrijke streek en h€t
wekt dsn ook geen verbazing dal de naam verwant is aan h€t
werkrvoord 'rooien', en clat de oorspronkelijke neam van de
plaats'Roderlo'is Een'lo'is een open dek in een bos. De
eerste vermelding van €en goecÍ Roderlo slaml uit 1326. Hon-
deÍd iaaÍ later staat ene Jacob van Heker in het leenregister.
Deze edelman is de slamvad€r van de Van Heeckerens. die met
enkele korte ondeörekingen kasteel en landeriien tot 1977 be-
zaten. ln dal laar moesten zil hel verkopen aan de gemeente
Buurlo, daar het geen luslgoed maar een lestgoed was gewor-
den. ln 1984 nam de gemeente Ruurlo het gebouw in gebruik als
raadhuis. Nu is een raadhuis niets meer oí minder dan een kan-
toor- en vergaderruimte voor het plsatseliik besluur en men kan
alleen maar hopen dat hel g€bouw deze hmctie goed kan vervul-
len, hoewel het daarvoor niet gebouwd is.
Dal de sanpassing aan de nieuwe bestemming niet gemakkelijk
is bleek al spoettig, to€n op aandringen van de amblenaren 6n
reg€n h€t advies van de archhect in, een werd€lÍe gang waar-
mee een van de lorens met de resl En h€t gebo.r was veÖon-
den werd voozien lran 6€n vercleping. Ele tot dan toe losstaandc
loren kreeg nu een verbinding met de burcht, wat het karekler
ven het kasteel sterk aantastle.
Wie de geschiedenis van het gebouw leest komt tot de gevolg-
trekking dat het aan vele rampspoeden ontsnapt is, want in te-
gEnstelling tol Hackfort, De Voorst en Verwolde is het in 6@ jaar
niÍilner pletg€brand of aangevallen. De cikke muren konden
blijkbaar h€l kwaad eeuwenlang keren. Een zekere Evert van
Heeckeren, in 1432 getrourvd met Agnes van Hackíort en daar-
door schoonzoon van Berend van Hacldort, ctie ats kriigrsoverste
van hertog Karel van Gelre tegen de Habsburgers vocht, d€26
Even deed niet zozeer als veldheer van àch spreken. HiJ gEÍ d€
\r@rkeur aan veroveringen van geheel anóere aard en bij zijn
dood bleek hij clus maar lieÍst 24 kinderen en 25 bastaarden op
deze prachtige, grimmige wereld te hebben gezet. Enkele gene-
raties later, in 1686, dÍeigt het goect uit de handen van de Van
Heeckerens te glippen oÍndet ze krap bij kas waren. Ze verkoch-
ten het ean htn Íamillieleden, de Schimmelpennincks van der
Oye, die or tlÍ iaar op pasten en het goed h 1727 verkochten
aan een nakomeling van de Van Heeckerens. Van 1727 tot 1877,
ËO jaar lang. wrbourvde en verÍraaide men het kesteel, dat toen
àjn huíclige vorm kreeg. Alleen de grote vierkanle toren is \ran
172. Vanuit deze toren kon men rond Í860 in de veíe Vorden,
ï Medler, Onstein en andere kastelen àen liggen te midden \€n
hJn luinen, de weer als enclaves lagen te midden rran grote
heiclevelden. Veel wn het bos waar u dooíheen loopt is beboste
heíde, die nutteloos werd cbordat men kunstmest ging gebrui-
ken.
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I omgeven bakstenen huts
o Hel mrddendeel rs l6e

! eeuws met aansliitend vter-
o kante loten mel Ieirarssance

! vormer, van I572 Hel ooste
o l4k dee) rs I 8e eeur:s en ten

! zurder, hrewar, een aÍzon-
o derhlke vrerkanie toren (l7e

! eeuws) Meer dan 5 eeuwen
o rs het kasteel brlna onaÍge
! broken de beatturg ge-
. weest van de Van Hee
! ckerens een naan die met
. Gehes oeschledenrs ver-

3 bonden-rs He: karee: dat
. lhans ln oebrurk s als oe
! meenteh-urs rs op enkàe
r mrddaoen oeCurenCe de

! ro*eóuand.n roeganke-
o Lrk voor bea citic,:-c. rnJor-

! íatre hrerover kitt-, ,nuln-
o nen blr de oexee::eseJI+
3 rar,. (ós735) 22 3. Daar
o:aasl kunne:. ocl. afscraken
3 worden gena:k1 vooi be'
. zchtrf,o d.Jor oro€rÉi'l oeri'i-

! relessóerder, 
-De 

iuurei
r ronCom hel kaíeei zrln wel

! vr4 toegankeh;k voor het
r pubhek al het var. zc.nsop

! gang tot zonsondergang
a
a

! Spoí:
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! een unreke waterghlbaan
e van I I meter hoog en 62 me
! rer )ang, drt rype s de eruge
- en grootste rrr Europa Daar-

! b:l een speelveld met qlote
o zandbak en vele spelattribu-

! ten specraal voor de leugd
o Prachtrge zonnewerde. C'e-

! opend van meCio apnl tot
. medro sepleribÉr. dagehlks

! van 7.00 tot zonso:idergang
. Zaterdagvan I0 0G17.45

! uur zondag I I 0G16 45 uur
. Midgetgou: bij hel z!r'er.'
a.
r OdO
o Terurisbanen: brr het zwem-

! nao
. Ruiterspon: $allng voor n1
! paarden br; ,,De Herlamp",
o Hengeloseweg, (05735)
t lnon
r Schietsoorl: IOerCurven-

! schieten op de baan brl CR
. Menllnk aan de Groenlos+
a

. Geleqenherd tot hei malen
! van huiftartochten.

Buurlo
Grool dorp in het centrum van de Achterhoek. Ruíige landelij-
le omgeving met grote bossen, die voor o€n deel direct gren-
.en aan het dorp. Tal van wandelmogelijtheden langs voetpa-
den en buitenweggetjes door het geboomte, langs lorenvel-
den, bosweiden en oude boerderijen.

Rabobank, Dorpsstraat 5, tel. (t7311419; secretariaat: de heer
BrinkerhoÍ, Margrietlaan 26, tel. lt(Xl.

Op het landgoed Kastael Ruurlo en op Veldhoek lzie Wandel-
tenein!.

Fietsverhuur C.A. Mekking, Julianaplein G7,lel. 12:21.
Midgetgolf Bij rwembad fu Meene (zie Zwemgelegenheid).

Pannekoekenhuisje De Heikamp Hengeloseweg 2, tel. à)90.
Ruitercport De Heikamp, Hengeloseweg Cl . tel- 2090. Huiftar met menneÍ

ller uur te huur. Buitenritten onder leiding, na prgefles in ma-
n€ge.

Wandelterrein.Boswachterii Ruurlo16oo hal. Gelegen aan weersziiden van de
tíyegen naar Vorden, Hengelo en Zelhem; naald- en looftrout-

. bossen, heideveldjes, bouw- en weilanden; molenplateau;
: pictnickplaats; zitbanken; gemarkeerde wandelingen. Par-

leermogelijkheid. Honden, mits aangelijnd, ziln toegesaan.
A Vrij toeganleliik, met uitzondering v9n aI,r o'mjeving-van ha

_ omgrachte tasteel en het kaíeelparl met de waterpartij.

= 
.1Ríjkenbarg (40 hal. Gelegen ten noorden van Ruurío, aón de-O- 

Earchemserveg. Gemengd bos en zandverstuíving; gedeehe.
R liik vrij toegankelilk.
tO oVeldhoek l25O ha). Gelegen aan weersziiden van de weg naar
I Zelhem, ten zuiden van de Rommelderdijk; naaldhoutÉssen

. met tussenliggende landerijen; drie gemarteerde wandelin-
F gen; 2 gemàr-keerde natuurpaden; fËtspaden; ruiterpaden;
F picknickplaatsen; zitbanken; zandspeelplaats. Parte€rmoge-

lilkheid. Honden, mits aangelijnd, zijn toegestaan. Vrij toegan-
telijk.

Zwemgelegenheid Zwembad tle Meene, Wierseweg 46, tel. 2l$3. Verwarmd
openluchrbad met diep, middel-, kinder- en kleuterbad; speel-
veld met grote zandbak en speelwerttuigen; grote zonnewei-
de, midgetgolf, tennisbanen; lantine,

BozicnswrardighdGn
Kastee7paleis Kaírecl Buurlo, aan de ureg nsar Zutphen, 6ren buhen het

dorp. Geheel door grachten omgeven bakstenen huis, in ver-
ecfi illende bouwstijlen opgetÍolken. Middendeel l6e eeuws,
tansluitende vierkante toren uir r572. oostelijt pand uit de l8e
ceuw en ten zuiden daarvan aparte vierkante toren uit de l7e
Geuw. Het kaíeel is goed van de weg af tezien. Voor her land-
goed bij het kasteel (zie Wandeherrein). Het kasteel waarin
eind 1Í183 het gemeentehuis wordl gevestigd, is thans in res-
Èuratie.

Kerk Ned, Herv, Kerk, Kerkplein. Gotisch, 14e-15e eeuw, schip ujg
1561. Zijbeut aan de noordziide in de 19e eeuw vernieuwd en
vergroot.

Molen Houtzaagmolen Agneta, Borculoseweg. Ronde gemetselde
bovenkruler met stelling uit 1851, maar in 1944 vernieuwo
Voor bezichtiging, tel. 1253.

Overige
bezienswaardigheden De Kroezeboom, hoek Borculoseweg/Kroezelaan. Zevenstam.

mige eik van enkele honderden jaren oud.
Winkelen

Markt Algernene warenmarkt, iedere vrijdag van 9-13 uur achteÍ het
gemeentehuis.

Uitstapjes
Excursies Bustochten naar verscheidene bestemmingen in Nederland

(o.a. Arnhem e.o., Flevohof en Slagharen) van eind jr.rni Um
medio augustus. lnl. TouringcarbedrijÍ Bax, Beltrumsestraat
10, Groenlo, rel. 05440-1389.

Toeristische route lJssel en Ber*el rcute,'140 km, inl. ANWE-kantoren.
Slinge route,100 km, inl. ANWB-kantoren.
Gelderse Achterhoek, busroute; inl. ANWB-kantoren.

ItÍormrtie

Rcctcrtic/rporU
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Éot
È.

N
Írl
oóGIc\

&(l,
oE
Èa
G)ïE(,
)o
>R
-?nx=(r)o
ËZcntu

Musea
Huis Veru'olde. gelegen aan de weg ran Laren naar Markelo. Huis en tuin
te bezichtigen. tel. 05738-1825

Stormrampmuseum en brandu'eermuseum. Hofstraat -5, Borculo. tel.
051-57-7196ó
Oud-Saksische boerderij 'En'e Brooks'. 0 62. Gelselaar, tel. 05458-_171

Tolboerderij'De Lebbenbrugge', Lebbenbruggedijk 25. rel. 05{57-7300{
Speelgoed- en blikmuseum. Brink J7. Devenler. tel. 0.s700-93780
Bos Dierenu ereld, Holterbergweg I 2, Holte n, lel. 0_5{ti3-ó I 979
Openluchtmuseum 'Erve Kors', Eimersweg 4, Líevelde, rel. 054.{3-71ó91
Recreatiecentrum 'Gouden Handen', Europa's grootste hobbyhof in het
voormalig klooster,'s-Heerenberg. rel. 08346-ó2343
Volkssterrenwacht'Phoenix', achter boerderij'Kelholt'. Vordenseweg 10.

Rurulo:
Mark vrUdaq allenene wa
renmarh van 9 0Gi2 30uur
op het Kelkp)er:: Wrnkei.
slurtrng rn) WV Koop
avond vr:;Cag ror 20 00 uul

lnhe^
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Lochem
Aan de Berlel gelegen. Vroeger belangriik vestingstadje (in
'1730 ontmanleld), nu een bekend toeristencentrum, want deze
levendige plaals ligt in een mooie bosrijke en heuvelachtige
omgeving. Hel meest in trek zijn de Paaschberg en de Lochem-
se berg. ln 1983 vieren de inwoners van Lochem het 750,iarig
bestaan van hun stad.
Aan de zuidoostzijde van de Kalenberg, een voortzetting van
de Lochemse berg ligt het landelijke, maar ook veel bezochte
Barchem (3 km van Lochem, en tot dezelíde gemeente beho-
rend).

lníormatie
. VW Ooíerwal 15, tel. 05730-1898.

Bijkantoor te Barchem bij de Bondsspaarbank, Lochemseweg
10, tel. 05734-450. Alleen mondelinge inlichtingen tijdens de
openingsuren van de bank.

R.crcrti./3port/
ontspanning

Bowling Euitencenlrum Ruighenrode, Vordenseweg 6, tel. 3151.
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W:,ffi?r;Dag recreatieterrein/
pícknickplaats

Dierenkamp

Fietsverhuur
Kinderboerderii

Midgetgolí

Ruitersport
SPeeltuin

Zwemgelegenheid

Bczicnswaardígheden
Kasteel/paleis

Kerk

Molen

Monument

Overige
bezienswaardigheden

Te bazichtigen
bedriiven

Winlclen
Markt

Uitltaplcs
Excursies

Todristische route

Picknickplaats op de Kaienberg (zie Wandelterrein).
ln Park Berkeloord.
Bij hotel Meilink, Borculoseweg 12, Barchem.
Greutink's Rijwielhandel, Zurphenseweg 2a, tel. 1498.
Kinderboer&rij Strubbert, Koebushorst 7, tel. 05734-306.
Bij camping Ruighenrode, Vordenseweg 6, tel. 3151.
Bij Campíng Heksenlaak,Zwiepseweg 32, tel. 05743-305 tè 8ar-
chem.
De Leemkoele. Tusselerdi,lk 4, lel. 1846.
Bij caÍé Bousema, Zutphenseweg 35, tel. 1868.
Bij hotel Meílink, Borculoseweg 12, Barchem.
Natuurbad Stiigoord, Goorseweg 16, tel. 1813. Veruvarmd
openluchtbad, met kleuterbad, zonne- en speelweide, enkele
speelwerktuigen, consumptiekiosk. Geopend medio mei Um
medio september.
Overdekt zwembad Ruighenroda, Vordenseweg 6, tel.3151.

Ampsen, even noordelilk van Lochem (zie Wandelterrein). So-

ber kastoel in Lodewiik X|V-stijl uit de 16e eeuw. verbouwd en
uitgebreid in 1750. Niet van binnen te bezichtigen.
Huize De Heest,S km o. van Lochem; een havezate uit de 14e-
15e eeuw. Niet te bezichtigen.
Bui'ne NenelhorsÍ,3 km van Lochem, dichtbij de weg naar Bor-
culo. Muurfragmenten en linker bouwhuis van een lzl,e-eeuws
kasteel.
Huize De C/oese (16e eeuw), gelegen aan de Berkel' Tegen-
woordig politieopleidingsschool. Niet te bezichtigen.
Hervormde *erk (St. Gudulakerk), Marktplein. Laatgotische
hallenkerk, met hoge toren, uit 1478. De restauratie van de kerk
is in 1976 gereedgekomen. De kerk kan worden bezichtigd en
de toren bóklommen in het seizoen. Nadere inlichtingen bij de
WV (zie lnformatie,).
Zwiepse Moten, in de buurtschap Zwicp, 2 km ien z.o. van Lo'
chem, aan de voet van de Lochemse berg. Te bezichtigen op
werkdagen, na aanvraag bij de molenaar E. Postel, Zwiepse-
weg 151 , Zwiep lel. 1217 .

Op het kerkhoí aan de Zutphenseweg graf mel*terísteen, van
Dr. W.H.C. SÍaring (1808- 1877), geoloog (vader van de bekende
19e-eeuwse dichter).

Stadhuis, Marh. Uit 1634-'40, in renaissancestiil, voorgevel
verbouwd in 1741, en gerestaureerd in 1898. Niet van binnen te
bezichtigen.
Openbare bibliotheek (1638), Marh, tegenover het stadhuis.
De bibliotheek is in dezelíde periode gebouwd als het stadhuis
in dezelfde stijl. Alleen van binnen te bezichtigen tijdens de
openingsuren van de bibliotheek.
Highland Canla. Het enige Schotse Hoogland vee dat in Neder'
lcnd is te zien. Bij bakker Postel in Zwiep.
De Lebbenbrugge oud- saksische boerderij uit 1850 (zie onder
Borculo).

Pottenbakkerii De Groane KeÍsl. Oosterwal 1. Geopend dins-
dag Um vrijdag van 10-17 uur, zaterdag van 10- 15 uur.

Atgemene warenmarkl op woensdag van &13 uur. op het
Marhplein.

Eoottochtenin het seizoen over de lJssel en hetTwente kanaal.
lnlichtingen VW.
lJssel en Berkal route, 1tlO km, inl. ANWB-kantoren.
Gelderse Achterhoek. busroute; inl. ANWB-kantoren.

.-\ De openingst i j der, van
'- de GeIde rse kast elen

staan vermeld Ín de
Gids voor vakantie &
vrije tijd - achterhoek

--,--*:,,;;iïi-

Zoekplaatje: Waar is de nachtwacht? (W. Ehrenstein).
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De g roep uit Lunt e ren l<i'ri m pe r railbus en misd roeg zich zodanig
dat hun de toeganE tot spoorvregmeterieel verder werd ontzegd'

De tirendrechters huisden in een bungalow. Hun favori.ete bezig-
heid had nlets met eten te maken.

In de 4-pergoonS sunqalow werd fanatiek gebar[:ec.ued., terwijl de
gitaar !.rrerd bespeeld c.loor de ploeg die per autoped kwam.

De Rot terde,rimers geven cle voorkeur aan tenten en aan Luxe-ver-
voermlcjcjelen en zi3n, eVenal-s de HeerjanSdammers, e'muzikaal.

Speurtochten uitzetten behoort niet tot de geliefde bezighede_n
van de kampeerders 5§È'

6.

7.

De Hcerjansdammers v,r;.ren het kleinst behuisd.
middel liet nogal l'rat t e wensen ove r. Dit was

Reizen pe r t rein gscju rende het verblii f wordt
de groep dfe de 0-rersoonsbungalow bezette.

Ook hun ve rvoe r-
niet de tandem.

graeE Eedaan door

G ROEP VERVOERI,IIDDEL VERBLIJF BEZIGHEID

Pirn en Ilees
Zijn Kees en Pim een twee-
ling? Nee hoor. Er zijn
vijf ve llen. Zie jljze?

T

?
T

t .f
%.-24
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Midden op de Lochemse berg
Iigt een diepe kuil en daar-
in moeten ze huizen: geheim-
zinnige wltte vrouwen, die
dear des nachts tussen twaalf
en één kamperen en iedereen
Iastlg vaIlen die het waagt
in de buurt te komen. Zo
vvas er eens een boerenknecht
die gewed had dat hij een
haarspit *) ln het gat durfde
te gooien. De weddenschap
werd aangenomen en inderdaad,
hij smeet het spit in de kuil
De woedende witte wijven ach-
tervolgden hem terwijl hij op
z'n paard naar huis stoof.
VIak bij zij n huis hadden ze
hem biSna te pakken. Nèt op
tijd wist hij binnen te ko-
men, en dat betekende zijn
redding, omdat de macht van
de vrouwen niet tot in hui-
zen reikt. Ze verdwenen
echter niet voordat ze krij-
send het haarspit gesmeten
hadden in de paal die de
twee helften van de achter-
deur bijeenhield. Ook nu
nog 1s dit teken te zien
in vele achterdeuren,als
waarschuwing en afweerte-
ken tegen de witte wleven.

x ) Haa rspit : een ij ze ren
pen waa rop de zeis ge-
sche rpt we rd .

Uit:
"Achterhoek en Llemers :

oude vertelsels, geva-
rieerd landschap en Ie-
vende folkLore / Henk
Krosenbrink. - Wageni.ngen :
Zomer & Keuning,1,978.
rsBN 90-2to-o342-2

SCHRIKREACTIE
OPGELET alle Hercule Poirots, Miss
Marples, Grijpstras & Gleren, Der-
ricks en Sherlock Holmes -in spé:
hier komt een verhaalt3e.

Op zich niets bijzonders aan. Zo
Iijkt het tenminstB... Maar er is
meer aan de hand dan de eerste in-
druk doet vermoeden. Achter de fel-
ten verschuilt zich een geheel an-
der gebeuren. En niemand weet hier
nog iets van. Niemand... met uit-
zonderlng van enkele Numansdorpers.

Om achter de waarheid te komen,
mogen zij aan een verhoor onder-
worpen worden. Echter, ziJ mogen
op gestelde vragen slechts met
'ja" en "nee" antwoorden. Wie ont-
hult de ware toedracht van de dood
van de man die in onderstaand ver-
teIseI de hoofdrol speelt?

IN EEN AUTO zit een man. Hij luistert
naar een radioprogramma. Plotseling
knapt zi j n band . HiJ sch ri,kt , raakt
in een slip en komt met een harde
klap tegen een boom terecht. De man
is op slag dood.

WAT is er precies gebeurd?
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DANGER!
TOUCHING THESE

ELECTRIC WIRES CAUSES
IMMEDIATE DEATH.
An.t' person x'lto touches the

wire.s will he arrc.sretl.
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o ant i-wit te wieven- spray/plantenspuit
o kompas (doolhof) ook handig bii

Voordat we weg gaan, volgen hier
nog enkele aanwijzingen.

Pakli.ist

o KledinE , waa ronde r ( lies ) Iaa rzen 'zuid-westers, tr€genpakken
o paraplu's
o hoosemme rs
o zuurstofmaskers (mestoverschot )
o zaklantaa rns

fiets( puzzel)/wandeltochten . Ook
Ín de auto trouwens.

o spelletjes, raadsels, quízzen etc.
o k rat-openers
o ve rmommingskledi3
o fietsbandenplak, -PomP
o land- en wegenkaarten 1n e1le

soorten en maten
o alpinistenuitrusting (Lochemse berg)o a Ipinlst enu1f, rust ang
o oordopjes (Normaal ! )
o ant Í-pàuf-caPsules
o poepvlleg- en andere j.nsektenverdelgers
o sterke verhalen I Cax !o citaar ) -

o ioordenboek Achterhoeks-Nederlands

'.\r z/

-c u§ 1.r.,""f{ 
:rr!_l:;,

$r\ ,Yfi-l {,jy ,o,,.

,f:Ë'#:-I",;i ' '-

W",::,i:: 
"r:

"i!3
Orl O Eo gE o oL c63
-o c o B-y

OD
O+rLCLoofoo
3ïr O O O
FIO+,P

/

/i I

*>.« 1rh-- I

\\=r

'/ ,, ll(Y\,

#i^ru

y",'ïlx:fiË
,.+ wr»ie'

ffi'a^W

{#',,

W*,iff'#i'"; oXt {oltcs I o


