
55ee Voorjaarstocht Voorjaarstocht
TerborgTerborg

• Fysiotherapie
• Oncologie Fysiotherapie
• Oedeem Fysiotherapie

Walstraat 50, 7061 CB  Terborg
Tel: (0315) 327703 • Email: i.jansen@kpnplanet.nl
www.fysiotherborg.nl

Fysio-Ther-Borg

Afstanden:
10 - 15 en 20 km

Startbureau:
Grand Café van der Eem 

St. Jorisplein 10
7061 CN Terborg

  
Startbureau bereikbaar 

op tel. 06-55439914

Maandag 22 april 2019 2e Paasdag



Voorwoord

Vandaag staan we aan de start van een nieuw seizoen. Drie mooie wandeltochten 
weer, tochten waarop we elk jaar meer wandelaars mogen begroeten. Alle drie 
hebben ze in 2018 meer deelnemers getrokken dan in het jaar daarvoor. Ruim 
tweeduizend wandelaars namen aan een of meer van de wandelingen deel. Aan onze 
laatste tocht, de winterwandeling, alleen al bijna duizend personen. Verheugend 
was de deelname van bijna 500 wandelaars aan de kleinste afstand, de 10 km! Dat 
is bijna het aantal van de totale deelname aan de Winterwandeltocht in december 
2017! Heel veel mensen die wellicht de eerste stappen op deze tocht gezet hebben, 
zullen misschien wel vaste deelnemers worden. Als ze eenmaal behept zijn geraakt 
met het wandelvirus zien we ze vast ook terug op de langere afstanden. 

Mijn laatste seizoen
Mocht dit voor een aantal van u het eerste wandelseizoen worden, voor mij zal dit 
het laatste als routeplanner zijn. De andere twee tochten van dit jaar, in oktober en 
december, ga ik nog uitzetten maar daarna draag ik het (wandel)stokje over. Vele jaren 
heb ik met plezier alle routes uitgezet om u, als wandelaars, naast het wandelen vooral 
te laten genieten van de prachtige omgeving. Ik heb wat afgezocht en gepuzzeld om u 
mooie plekken voor te schotelen. Vooral bijzondere paadjes en weggetjes in dit mooie 
gedeelte van de gemeenten Oude IJsselstreek en Doetinchem. En dat natuurlijk in een 
zoveel mogelijk verkeersvrije omgeving. 



Voorjaarstocht Terborg

Harry Steenbreker

Honderden kilometers
Per jaar drie tochten, zestig kilometer bij elkaar dus en dat al vele jaren lang, resulteert 
gauw in een paar honderd kilometer aan routes! Er zijn in deze omgeving bijna geen 
wegen of paadjes onbekend meer! Gezien de vele fijne, positieve reacties van de 
wandelaars na afloop van de tochten is het goed gelukt om gevarieerde tochten aan te 
bieden. Het zal voor mijn opvolger(s) een uitdaging worden nieuwe paden en plekken 
te vinden, maar ze kunnen altijd putten uit het grote arsenaal van aanwezige routes. 
Bovendien zal ik ze, indien gewenst, met raad en daad terzijde blijven staan. Ook blijf 
ik graag op het startbureau de wandelaars verwelkomen. Maar zover is het nu nog 
niet. Ook van die laatste twee tochten zal ik proberen weer Iets Heel Moois te maken. 
Vandaag heet ik u allen, mede namens mijn collega’s van de werkgroep, van harte 
welkom. Het wordt veel wandelplezier en flink genieten, want er zitten weer prachtige 
en totaal nieuwe gedeelten in de tochten.

Namens de VVV werkgroep Fietsen en wandelen Ulft,

www.vvvoudeijsselstreek.nl
facebook.com/vvvoudeijsselstreek



Extra info
Organisatie: VVV Oude IJsselstreek, Werkgroep fietsen en wandelen Ulft 
Start: Grand Café van der Eem, St. Jorisplein 10, 7061 CN Terborg 
Tel. 0315-323045

HET WETEN WAARD: 
Noodnummer telefoon tijdens de route: 06-55439914 

Wandelboekjes voor vertrek af laten stempelen: het startbureau sluit om 15.00 uur. 
Afmelden is niet nodig. 
De afstanden kunnen iets afwijken. 
Routebordjes kunnen zich zowel links als rechts van de weg bevinden. 

U wandelt op eigen risico. 
VVV Oude IJsselstreek kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor 
schade in welke vorm dan ook, tijdens deze tocht opgelopen. 

Erg vroeg gestart? De horeca onderweg kan nog dicht zijn! 

Niet tevreden? Stuur een mail naar info@vvvoude-ijsselstreek.nl 
Wel tevreden? Stuur dan een mail of laat het onze vrijwilligers weten via een bericht 
op Facebook of andere social media.

Voorjaarstocht Terborg
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• Lunchkaart
• Diner ‘A La Carte’
• Catering
• High Tea
• High Wining

Gezellige zaal (met buitenterras)
voor ± 20 tot 100 personen.
Voor feesten, vergaderingen, 
workshops, etc.

Diverse soorten buffetten, onder
andere Italiaans, Mediterraans, 
Frans, hapjesbuffet, etc.

Grandcafe - Restaurant Van der Eem 
St. Jorisplein 10 - 7061CN Terborg

Telefoon:  0315 323045
Email:  info@vandereem.nl
Website:  www.vandereem.nl

Grandcafe - Restaurant Van der Eem 

Maandag 22 april (2e Paasdag) 2019

Start: 
Grand Café Restaurant Van der Eem, 
van 9.00 tot 13.00 uur 
St Jorisplein 10, 7061 CN, Terborg
 Het startbureau is bereikbaar 
onder 06-48928551

Route-aanwijzingen: 
uitgepijld: ROODROOD: rechtsaf, GEEL GEEL: 
linksaf, WITWIT: rechtdoor
in drukwerk:RA = rechts af, LA = 
links af, RD = rechtdoor, RI = in de 
richting van
Bij twijfel is de gedrukte tekst altijd 
het betrouwbaarst! 

01. Na start LA, =Hoofdstraat=
02. Bij Tuunte RA, gangetje door
03. Zebrapad over en RD, over   
 Markt
04. Bij LIDL Links aanhouden
05. Voor groot gebouw (Zorginstelling  
 ‘Antonia’) weg over en LA
06. Eerste weg RA, =Van   
 Wischstraat=
07. Bij bord Azora RA, 
 =Bosboomstraat=
08. RD wandelpad in en bruggetje   
 over en pad Links aanhouden
09. Pad door Akkermansweide volgen
10. Bruggetje over en weg over en   
 wandelpad in (rood pad)
11. Bij bruggetje RD, pad volgen 
  1,6 KM
12. Einde pad bij keukenloods RA,   
 =Slakweg=

13. Weg volgen en bij grote weg   
 LA, over rijwielpad
14. LET OP!! Bij Autobedrijf Wam-  
 steker RA, weg oversteken,  
 zandpad in 

(Steek over bij de witte strepen, 
maar dit is geen zebrapad, let dus 
goed op!!)

15. Op splitsing RA en direct LA   
 =Mullerpad=  
  3,6 KM
16. In bocht Links aanhouden en 
  weer zandpad volgen langs spoor  
 baan
17. Pad over bultje volgen tot aan   
 tunneltje
18. Tunneltje onder spoorbaan door 
 (Pas op met de treden, houd de   
 leuning vast!)
19. Einde pad weg over en RD,  
 graspad rechts langs Bielheimer- 
  beek volgen (LET OP!!! Het pad 
  aan de linkerkant is aan het   
 einde afgesloten!)   
 
De 20 km gaat hier links af!

20. Einde pad LA, stuw over en   
 harde weg volgen 
 =Over de Beek=
21. Bij grote weg oversteken en LA, 
 over rijwielpad
22. In bocht bij bord ‘De Watermolen’  
 links aanhouden

5e Voorjaarstocht 11,1 KM



HIER KUNT U BIJ ‘T ONLAND PAUZEREN  
  6,1 KM

23. (Wel of geen Pauze) LA 
 =Kloosterlaan=  
24. In bocht RA, is ook 
 =Kloosterlaan=

Voordat de A 18 er kwam, was dit de 
oude weg naar Westendorp en Vars-
seveld, die hier links van u loopt. De 
naam ‘Kloosterlaan’ verwijst naat het 
klooster en de abdij de Slangenburg, 
die via deze weg bereikbaar was.

25. Klein poortje door en pad in door  
 natuurgebied ‘t Maatje
26. Op splitsing RD, RI groene pijl
27. Einde pad LA, en direct over   
 de brug RA, graspad langs   
 water (Bielheimerbeek) volgen
28. Einde pad bij brug weg over en   
 RD, graspad op langs   
 Bielheimerbeek 
29. Bij stuw RD, zandweg =Binnen-  
 weg=
30. Bij harde weg LA
31. Direct na bord ‘GAANDEREN’   
 RA, fietspad in
32. Op splitsing LA, langs school
33. Bij witte kapel RD, 
 =Warnerstraat=
34. Direct na woning LA, tussen   
 betonpalen door en pad in 
  9,4 KM
35. bospad door bosje en dan tussen   
 bouwland en bosje door
36. Einde pad RA =Kerkstraat=  
  15,1 KM

DE 15 KM en 20 KM GAAN HIER 
LINKS AF

37. 50 meter na fabriekshal (Ferro   
 Techniek) LA = Tuinstraat=
38. Bij Tentjesbult en bordje   
 ‘Welkom’ RA, pad volgen 
  10,5 KM

De naam Tentjesbult is bekend door 
het sanatorium voor TBC-patiënten 
dat hier op de Zonneheuvel stond. 
De zieken lagen in houten huisjes 
die met de zon mee konden draaien, 
waardoor ze steeds in de zon konden 
liggen. Deze huisjes werden tentjes 
genoemd. Vandaar Tentjesbult. 

39. Pad volgen en RD, paadje langs   
 woningen
40. Einde pad LA, spoorbaan over
41. Grote weg oversteken (PAS OP!!)   
 en LA, over trottoir
42. Weg blijven volgen tot het begin-  
 en eindpunt    
  11,1 KM

Wij danken u voor uw deelname! 
Na een mooie - maar liever iets 
minder droge - zomer zien we u 
hopelijk weer terug bij onze bek-
ende Grenswandeltocht. 
Deze is op zaterdag 5 en zondag 
6 oktober en start bij Van Hal in 
Voorst.

Rijksweg 136
7011 EC Gaanderen
Telefoon (0314) 325650
Fax (0315) 342572
E-mail info@tapifloor.nl
Website www.tapifloor.nl

7 dagen per week geopend!

ettensestraat 14, 7061 aB Terborg
0315-34 11 57 | 06-16 255 250

dagelijks geopend van 
15.00 tot 23.30 uur



NETTERDEN ZAND EN GRIND BV

Azewijnsestraat 13 | 7081 HL Gendringen
Postbus 35 |  7070 AA Ulft

www.netterden.com
info@netterden.com

telefoon: 0315 - 696 100
telefax: 0315 - 640 524

DE MAAT IN 
BOUWGRONDSTOFFEN!

Varsseveldseweg 8
7061 GA Terborg
Tel. 0315 750 221

info@p8terborg.nl

Dinsdag-Donderdag: 19.00 to 02.00
Vrijdag-Zaterdag: 19.00 to 04.00

Zondag: 15.00 to 22:00

5e Voorjaarstocht 15,7 KM

Maandag 22 april (2e Paasdag) 2019

Start: 
Grand Café Restaurant Van der Eem, 
van 9.00 tot 13.00 uur 
St Jorisplein 10, 7061 CN, Terborg
 Het startbureau is bereikbaar 
onder 06-48928551

Route-aanwijzingen: 
uitgepijld: ROODROOD: rechtsaf, GEEL GEEL: 
linksaf, WITWIT: rechtdoor
in drukwerk:RA = rechts af, LA = 
links af, RD = rechtdoor, RI = in de 
richting van
Bij twijfel is de gedrukte tekst altijd 
het betrouwbaarst! 

01. Na start LA, =Hoofdstraat=
02. Bij Tuunte RA, gangetje door
03. Zebrapad over en RD, over   
 Markt
04. Bij LIDL Links aanhouden
05. Voor groot gebouw (Zorginstelling  
 ‘Antonia’) weg over en LA
06. Eerste weg RA, 
 =Van Wischstraat=
07. Bij bord Azora RA, 
 =Bosboomstraat=
08. RD wandelpad in en bruggetje   
 over en pad Links aanhouden
09. Pad door Akkermansweide volgen
10. Bruggetje over en weg over en   
 wandelpad in (rood pad)
11. Bij bruggetje RD, pad volgen
  1,6 KM
12. Einde pad bij keukenloods RA,   
 =Slakweg=

13. Weg volgen en bij grote weg   
 LA, over rijwielpad
14. LET OP!! Bij Autobedrijf 
 Wamsteker RA, weg oversteken, 
 zandpad in 

(Steek over bij de witte strepen, 
maar dit is geen zebrapad, let dus 
goed op!!)

15. Op splitsing RA en direct LA   
 =Mullerpad=  
  3,6 KM 
16. In bocht Links aanhouden en 
 weer zandpad volgen langs 
 spoorbaan
17. Pad over bultje volgen tot aan   
 tunneltje
18. Tunneltje onder spoorbaan door 

(Pas op met de treden, houd de leu-
ning vast!)

19. Einde pad weg over en RD, 
 graspad rechts langs   
 Bielheimerbeek volgen

(LET OP!!! Het pad aan de linkerkant 
is aan het einde afgesloten!) 
  4,2 KM  
  
De 20 km gaat hier links af!
                      
20. Einde pad LA, stuw over en 
 harde weg volgen =Over de   
 Beek=



21. Bij grote weg oversteken en LA, 
 over rijwielpad
22. In bocht bij bord 
 ‘De Watermolen’ links aanhouden 
  6,1 KM                     
 
HIER KUNT U BIJ ‘T ONLAND PAUZEREN 
                                     
23. (Wel of geen Pauze) LA 
 =Kloosterlaan=  
24. In bocht RA, is ook 
 =Kloosterlaan=

Voordat de A 18 er kwam, was dit de 
oude weg naar Westendorp en Vars-
seveld, die hier links van u loopt. De 
naam ‘Kloosterlaan’ verwijst naat het 
klooster en de abdij de Slangenburg, 
die via deze weg bereikbaar was.

25. Klein poortje door en pad in door  
 natuurgebied ‘t Maatje’
26. Op splitsing RD, RI groene pijl
27. Einde pad LA, en direct over   
de brug RA, graspad langs water 
  (Bielheimerbeek) volgen
28. Einde pad bij brug weg over en 
  RD, graspad op langs 
 Bielheimerbeek 

29. Bij stuw RD, zandweg 
 =Binnenweg=
30. Bij harde weg LA
31. Direct na bord ‘GAANDEREN’  
 RA, fietspad in
32. Op splitsing LA, langs school
33. Bij witte kapel RD, 
 =Warnerstraat=
34. Direct na woning LA, tussen 
  betonpalen door en pad in 
35. bospad door bosje en dan tussen
  bouwland en bosje door
36. Einde pad LA,en dan direct RA   
 =Steverinkstraat=  
  9,8 KM
DE 10 KM GAAT HIER RECHTS AF

37. Na 750 meter RA bij bord 
 =Steverinkstraat= met nummers   
 62 en 62a
38. Op splitsing bij woning RD RI   
 NRS 6 en 6a =Akkermansweg=
39. Op diesprong bij manege RA,   
 =Voorbroek= op asfaltweg
40. Na bord ‘Terborg’ bij villa LA   
 op parallelweg  
  12,2 KM
41. na 200 meter LA, fietspad 
 (asfaltpaadje)

42. Einde pad LA, zandweg langs   
 klein wit bordje ‘eigen weg’
43. U bent weer bij de manege, RA  
 langs bord ‘Doetinchem’ en   
 links aanhouden
44. Pad over grindtegels en in bocht   
 LA, RI blauwe container
45. Op driesprong bij bordjes 
 Klompenpaden LA
46. Voor Tentjesbult bij paal met   
 oranje pijl LA  
  14,6 KM

De naam Tentjesbult is bekend door 
het sanatorium voor TBC-patiënten 
dat hier op de Zonneheuvel stond. 
De zieken lagen in houten huisjes 
die met de zon mee konden draaien, 
waardoor ze steeds in de zon konden 
liggen. Deze huisjes werden tentjes 
genoemd. Vandaar Tentjesbult. 

47. Pad volgen en RD, paadje langs   
 woningen
48. Einde pad LA, spoorbaan over
49. Grote weg oversteken (PAS OP!!)   
 en LA, over trottoir
50. Weg blijven volgen tot het 
 begin- en eindpunt   
  15,7 KM
Wij danken u voor uw deelname! 
Na een mooie - maar liever iets 
minder droge - zomer zien we u 
hopelijk weer terug bij onze bek-
ende Grenswandeltocht. 
Deze is op zaterdag 5 en zondag 
6 oktober en start bij Van Hal in 
Voorst.

Markt 1  •  SILVOLDE  •  0315 - 345 020 
www.bIjOnSSILVOLDE.nL

Opgelet!

VERENIGINGEN OPGELET!!
Organiseert u een evenement en wilt u gebruik maken 

van gratis aanplakbiljetten of programmaboekjes, 
neem dan vrijblijvend contact op met:

ABU Uitgeverij/Media Service b.v.
Grutbroek 30, 7008 AM Doetinchem  

Tel. 0314-342207, info@abumediaservice.nl

Voor wandel-, sport-, toneelverenigingen, enz. enz.



Rekhemseweg 144
7004 HD Doetinchem

Uw adres voor lunch, 
diner en partijen

Tel. 0314 - 34 27 15

iesseler 
       interieur

uw maatwerkspecialist

keukenstafels

slaapmeubels

kantoorinrichting kasten

winkelinterieur

en veel meer

Vestigingsadres: 

Ulftseweg 83a 

7064 BC silvolde

Postadres: 

Prins Bernhardstraat 33

7064 gd silvolde

t: 0315 • 341 145 

F: 0315 • 341 171 

i:  www.iesseler.nl

e: info@iesseler.nl

10Iessler Adv 130x70.indd   1 29-09-2010   23:03:44

5e Voorjaarstocht 21 KM

Maandag 22 april (2e Paasdag) 2019

Start: 
Grand Café Restaurant Van der Eem, 
van 9.00 tot 13.00 uur 
St Jorisplein 10, 7061 CN, Terborg
 Het startbureau is bereikbaar 
onder 06-48928551

Route-aanwijzingen: 
uitgepijld: ROODROOD: rechtsaf, GEEL GEEL: 
linksaf, WITWIT: rechtdoor
in drukwerk:RA = rechts af, LA = 
links af, RD = rechtdoor, RI = in de 
richting van
Bij twijfel is de gedrukte tekst altijd 
het betrouwbaarst! 

01. Na start LA, =Hoofdstraat=
02. Bij Tuunte RA, gangetje door
03. Zebrapad over en RD, over   
 Markt
04. Bij LIDL Links aanhouden
05. Voor groot gebouw (Zorginstelling  
 ‘Antonia’) weg over en LA
06. Eerste weg RA, =Van   
 Wischstraat=
07. Bij bord Azora RA, 
 =Bosboomstraat=
08. RD wandelpad in en bruggetje   
 over en pad Links aanhouden
09. Pad door Akkermansweide volgen
10. Bruggetje over en weg over en   
 wandelpad in (rood pad)
11. Bij bruggetje RD, pad volgen
  1,6 KM
12. Einde pad bij keukenloods RA,   
 =Slakweg=

13. Weg volgen en bij grote weg   
 LA, over rijwielpad
14. LET OP!! Bij Autobedrijf 
 Wamsteker RA, weg oversteken,  
 zandpad in 

(Steek over bij de witte strepen, 
maar dit is geen zebrapad, let dus 
goed op!!)

15. Op splitsing RA en direct LA   
 =Mullerpad=  
  3,6 KM
16. In bocht Links aanhouden en 
  weer zandpad volgen langs 
 spoorbaan
17. Pad over bultje volgen tot aan   
 tunneltje
18. Tunneltje onder spoorbaan door 

(Pas op met de treden, houd de leu-
ning vast!)

19. Einde pad LA, =Watertapweg=   
  4,2 KM

DE 10 en 15 km gaan hier 
rechtdoor!

20. Bij spoorwegovergang weg 
 oversteken en RD, pad langs   
 spoorbaan volgen
21. Op splitsing RA, bospad in
22. Op driesprong bij witte paaltjes   
 LA, pad volgen
23. Bij volgende splitsing RD



24. Bij splitsing RA, RI witte 
 paaltjes, klein kronkelpaadje 
  volgen (alleen op zandpaadje   
 lopen)
25. Bij groot zandpad en huisnummer  
 23A: LA
26. Op viersprong RD, langs 
 verbodsborden en bultje over
27. Pad volgen en onder viaduct door
28. Pad door Koekendaal volgen
29. Op driesprong bij speeltuin RA   
 en direct LA, door speeltuin
30. Op vijfsprong LA: 
 =Koekendaalseweg=
31. Bij harde weg RA, 
 =Rekhemseweg= op rode strook   
 lopen      
  8,9 KM
32. Op grote viersprong RA: 
 =Koekendaalseweg= 
33. Direct LA, bospad in langs twee 
  palen en blauwe paal 
 (onder bij grote paal)
34. Op viersprong LA, bij blauw en 
  rode paal (staat laag bij de   
 grond)
35. Bij boomstronk LA, paadje over  
 grasveld volgen
36. Links aanhouden RI woning
37. LA op stukje zandweg, grote 
   weg schuin oversteken (PAS OP!!)  
 en RA: rijwielpad op
38. Rijwielpad volgen tot bij 
 ‘t Onland

HIER KUNT U PAUZEREN 
  11, 4 KM
39. (Wel of geen Pauze) LA 
 =Kloosterlaan= 
40. In bocht RA, is ook 
 =Kloosterlaan=

Voordat de A 18 er kwam, was dit de 
oude weg naar Westendorp en Vars-
seveld, die hier links van u loopt. De 
naam ‘Kloosterlaan’ verwijst naat het 
klooster en de abdij de Slangenburg, 
die via deze weg bereikbaar was.

41. Klein poortje door en pad in door  
 natuurgebied ‘t Maatje
42. Op splitsing RD, RI groene pijl
43. Einde pad LA, en direct over 
  de brug RA, graspad langs 
 water (Bielheimerbeek) volgen
44. Einde pad bij brug weg over en 
  RD, graspad op langs 
 Bielheimerbeek 
45. Bij stuw RD, zandweg 
 =Binnenweg=
46. Bij harde weg LA
47. Direct na bord ‘GAANDEREN’   
 RA, fietspad in
48. Op splitsing LA, langs school
49. Bij witte kapel RD, 
 =Warnerstraat=
50. Direct na woning LA, tussen   
 betonpalen door en pad in
51. bospad door bosje en dan tussen   
 bouwland en bosje door
52. Einde pad LA en direct RA,   
 =Steverinkstraat=
  15,1 KM

DE 10 KM GAAT HIER RECHTS AF

53. Na 750 Meter RA, bij bord 
 ‘Steverinkstraat’ met huisnr. 62 
  en 62 a
54. Op splitsing bij woning RD, 
 RI nr. 6 en 6a =Akkermansweg=
55. Op driesprong bij manege RA,   
 =Voorbroek= (over asfaltweg)
56. Na bord ‘Terborg’ bij villa LA   
 op parallelweg,
  17,4 KM

57. Na 200 meter LA, asfaltpaadje   
 (fietspad) op RI KNP 72 
58. Einde paadje LA, zandweg 
  langs klein wit bordje ‘eigen weg’
59. U bent weer bij de manege. 
 RA langs bord Doetinchem en   
 Links aanhouden
60. pad over grindtegels volgen en in  
 bocht LA, RI blauwe container
61. Op driesprong bij bordjes ‘Klom  
 penpaden’ LA
62. Voor Tentjesbult bij paal met   
 oranje pijl LA
  19,8 KM

De naam Tentjesbult is bekend door 
het sanatorium voor TBC-patiënten 
dat hier op de Zonneheuvel stond. 
De zieken lagen in houten huisjes 
die met de zon mee konden draaien, 
waardoor ze steeds in de zon konden 
liggen. Deze huisjes werden tentjes 
genoemd. Vandaar Tentjesbult.

63. Pad volgen en RD, paadje langs  
 woningen
64. Einde pad LA, spoorbaan over
65. Grote weg oversteken (PAS OP!!)  
 en LA, over trottoir
68. Weg blijven volgen tot het begin-  
 en eindpunt    
  21 KM

Wij danken u voor uw deelname! 
Na een mooie - maar liever iets 
minder droge - zomer zien we u 
hopelijk weer terug bij onze bek-
ende Grenswandeltocht. 
Deze is op zaterdag 5 en zondag 
6 oktober en start bij Van Hal in 
Voorst.

De fijnste haring | De lekkerste kibbeling 
In Doetinchem

iedere woensdag bij winkelcentrum Overstegen
iedere vrijdag op het surinameplein, haareweg

In Gaanderen
iedere dinsdag bij het winkelcentrum, gaanderen



Voor zorgeloos rijden dan
zeker een auto van:

FA. BOER

Laan van Wisch 6 Terborg • Tel. 0315 - 323218

Wij kunnen ze leveren zowel gebruikt als nieuw 
Levering met BOVAG garantiebewijs!

Autowasstraat • APK keuringstation
reparatie van alle merken

Voor zorgeloos rijden dan
zeker een auto van:

FA. BOER

Laan van Wisch 6 Terborg • Tel. 0315 - 323218
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 Staalconstructies 

 Trappen & hekwerken 

 Kunstprojecten

 TurnKeyprojecten 

 Dak & Wandconstructies 

 RVS

Warmseweg 27 – 7075 EL Etten
www.tiggelovend-kok.nl
0315-323840
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Uitgave:
VVV Oude IJsselstreek
Fotografie:
Janrein van Oostrum

37E GRENSWANDELTOCHT 
zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2019  
Startlocatie Van Hal Restaurant in Voorst
Grensweg 13, 7083 AM Voorst (Oude IJsselstreek)

25E WINTERWANDELTOCHT 
zondag 29 december 2019  
Startlocatie Brasserie Bij Ons in Silvolde
Markt 1, 7064 AZ Silvolde

NOG NIET UITGEWANDELD?
Ga dan naar het VVV verkooppunt voor nog meer prachtige wandelroutes. 
Zowel de wandelkaarten, de wandelboxen en de wandelbundels zijn 
verkrijgbaar bij de VVV Ulft. 
Hutteweg 32, 7071 BV Ulft, telefoon 0315-820280, Info@vvvulft.nl
Openingstijden: Ma. gesloten - Di. t/m vr. 10:00 - 17:00 uur

COLOFONRealisatie: 
ABU Uitgeverij Media Service b.v.
Grutbroek 30, 7008 AM Doetinchem
Tel. 0314-342207-info@abumediaservice.nl

lunch, diner, overnachten, 

borrel, koffie met gebak, 

catering, vergaderen, 

feesten en partijen.

St. Jorisplein 14

7061 CN TERBORG

The Netherlands

T +31(0)315 397139

F +31(0)315 340424

info@deroodeleeuw.com

www.deroodeleeuw.com

St. Jorisplein 14 
7061 CN TERBORG

T +31(0)315 397139 
F +31(0)315 340424

info@deroodeleeuw.com 
www.deroodeleeuw.com

De RooDe Leeuw, het moment is DaaR! 



 

 

 

 

 

 

Moe geworden van de fietstocht? Bestel eenvoudig online: www.plus.nl  

 

 

 

 

 

 

Moe geworden van de fietstocht? Bestel eenvoudig online: www.plus.nl  

Moe geworden van de wandeltocht?
Bestel eenvoudig online: www.plus.nl

Realisatie: ABU Uitgeverij Media Service b.v.


