Vierhouten live op de radio met tal van gratis activiteiten !

Zaterdag 29 september 2007 zal radio Gelderland vanuit dorpshuis “Horsterhoek” in Vierhouten een live radio-uitzending verzorgen, getiteld “De Ronde van Gelderland”.
Deze uitzending is er één uit een reeks van uitzendingen, waarbij Gelderse dorpen worden aangedaan. Deze uitzendingen zijn in het  kader van het 25-jarig bestaan van radio Gelderland.

Laurens Tijink en René Arendsen presenteren, van 10.00 tot 13.00 uur, een spectaculaire radioshow met Vierhouten als middelpunt. 
Met een aantal vragenrondes en centrale opdracht zijn punten te verdienen. Verder kan het dorp punten verdienen door zoveel mogelijk bezoekers te trekken, en deze een stempel te laten halen. Hoe meer stempels, hoe meer punten. Uiteindelijk is een geldprijs te winnen, die ten goede moet komen aan het dorp.

De Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten is gevraagd om haar medewerking aan deze uitzending te verlenen. Tijdens de uitzending komen, naast vragenrondes, diverse onderwerpen m.b.t. Vierhouten aan bod in een aantal korte interviews. Het geheel wordt opgeluisterd met muziek en optredens van het “Vierhouter Koor”.

Voor de schooljeugd van Vierhouten wordt 11.00 uur het startschot gegeven voor een sponsorloop. De opbrengst komt ten goede aan “Children of the Golden Triangle”. Daniël van de Kamp, afkomstig uit Vierhouten, is vrijwilliger voor deze organisatie. Zij proberen ervoor te zorgen dat kinderen van de Akha-stam in Thailand een dak boven hun hoofd, eten, drinken en onderwijs krijgen.
Deze mensen zijn statenloos en hebben in Thailand geen rechten. Als deze “illegale kinderen” niet geholpen worden, komen ze in de kinderprostitutie terecht, of moeten werken onder erbarmelijke omstandigheden, om in hun levensonderhoud te voorzien.
De sponsorloop wordt gehouden bij het dorpshuis, waar een parcours van ongeveer 250 meter is uitgezet. De kinderen krijgen 15 minuten de tijd dit parcours te lopen. Sponsors kunnen een bedrag per ronde toekennen, maar mogen natuurlijk ook een vast bedrag geven.

Rondom de uitzending zijn er een flink aantal gratis activiteiten, in en om het dorpshuis. De activiteiten zijn alleen gratis voor alle mensen die een stempel halen, bij de ingang van het dorpshuisterrein. Deze stempel is gratis te krijgen en is het toegangsbewijs tot ALLE activiteiten!

Er is een “verenigingsmarkt”, waar de Vierhouter verenigingen zich presenteren en de bezoekers zich kunnen vermaken met diverse spelletjes.
U kunt een heuse “Windhoostocht” maken met een nostalgische paardentram. Deze start bij het dorpshuis en brengt u langs plekken waar de windhoos op 26 juli langs raasde. Zie met eigen ogen welke krachten de natuur kan hebben.
Verscholen op camping De Paasheuvel ligt één van de oudste heemtuinen van ons land, de “Heimanshof”. Speciaal op deze dag zijn er rondleidingen door dit mooie stukje natuur.
Aan de Nunspeterweg 1 is het museum Verscholen Dorp geopend, dat geheel gewijd is aan het grote onderduikerskamp dat in de 2e Wereldoorlog bij Vierhouten lag. U kunt natuurlijk ook de nagebouwde hutten gaan bezoeken, die zich in het bos bij Vierhouten bevinden. Dit kan onder leiding van een gids, die na de radio-uitzending een rondleiding geeft, door dit bijzondere stukje Vierhouter historie.
Voor de kinderen staat er op het dorpshuisterrein een luchtkussen, waarop zij zich kunnen vermaken. 
Op het Dorpshuisterrein is vanaf 10.30 uur een “kofferverkoop”, waar mensen hun spulletjes van de hand kunnen doen vanuit één of meerdere koffers. Wilt u zelf met een koffer bij deze verkoop staan dan kost dat 2 euro stageld, dit gaat naar het goede doel (dat is hetzelfde doel als de sponsorloop). Opgeven is niet noodzakelijk, u kunt zich ter plekke aanmelden bij de organisatie. Het bezoeken van de “kofferverkoop” is uiteraard geheel gratis.
U kunt zich door een professionele kapster gratis laten knippen, op vertoon van uw stempel.
Mensen die een stempel hebben gehaald krijgen een gratis lot, met kans op een VIP-arrangement voor het “Rondje Vierhouten” (14 oktober 2007). Dat is de jaarlijkse opening van het wildseizoen, met proeverijen bij de diverse restaurants in Vierhouten en vele activiteiten.

Graag zien wij u op 29 september in het dorpshuis “Horsterhoek” aan de Elspeterbosweg 26 te Vierhouten. Een unieke kans om eens een radio-uitzending van nabij mee te maken en gratis deel te nemen aan één of meerdere van de vele activiteiten.
De bar van het dorpshuis is geopend voor een hapje of een drankje.

Voor vragen over het programma “Ronde van Gelderland” en de activiteiten kunt u terecht bij de Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten:

Ans Pluim 0577-411553
Gerda Hooghordel 0577-411438  
of op de website www.dorpvierhouten.nl

