EDITIE 2 - Woensdag 26 juli 2017

Het Leukste Dorp
van Z.O. Drenthe !
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Goedemorgen fans en deelnemers van
de Drentse Fiets-4-Daagse in Dalen

We zijn gisteren fantastisch gestart met een mooie ﬁetsroute. Het deelnemersaantal zijn we tevreden over. We
waren al blij met alle voorinschrijvers en gisteren zijn
daar nog een grote groep deelnemers bijgekomen!
Vooral ook dagﬁetsers kent een groei - TOP! –
En we hebben nog de woensdag, donderdag en vrijdag
voor de boeg, waarbij de temperatuur ideale ﬁetsomstandigheden brengt en… het blijft droog! Wat willen we
nog meer.
Kortom… Dit jaar is de Fiets-4-Daagse in Dalen opnieuw
een feestje. Dat is ook de kroon op het werk van de ca.
40 vrijwilligers die de gehele dag in touw zijn. Wist u bijvoorbeeld dat de route-uitzetters ’s morgen om 06.00 al
verzamelen en op stap gaan om de 30, 40 en 60 km. routebordjes te plaatsen? – En natuurlijk aan het eind van
de dag ook weer opruimen.

Komt u vandaag terug in ons dorp om te ﬁnishen; blijf
dan nog even gezellig op een van de terrassen. Vanaf ca.
16.30 uur wordt gestart met de opbouw van de beroemde ‘zomeravond-markt’. Deze vindt plaats van
18.30-21.30 uur in het Daler centrum.
Henk de Jonge, voorz. Startplaats Dalen

Water, historie en gezelligheid staan centraal in de stad
Coevorden. Als oude vestingstad is Coevorden al eeuwenlang verbonden met water en heeft zelfs haar ontstaan er aan te danken. De Vecht baant zich al
kronkelend een weg door het schitterende landschap.
Een landschap waarin vervlogen tijden bewaard zijn gebleven en waar u nog volop ruimte en rust vindt. Lange
tijd was het niet vanzelfsprekend om zomaar eventjes de
grens over te gaan om de geheimen over de grens in het
noorden van de Grafschaft Bentheim te bewonderen.
Emlichheim gelegen in een laagland met riviertjes en kanalen, sappig groen boerenland vol traditie; en een hof
met kleine boerderijdieren aan de route.
Routeuitzetters,
Jan Zwiers en Jan H. Klaassen
We gaan de grens over!
Vandaag gaat de route deels door Duitsland. Houdt u
ook hier aan de algemeen geldende verkeersregels!
Herzlich willkommen!
Vandaag ﬁetst (net als vorig jaar) ook weer een grote
groep Duitse deelnemers mee in Dalen. Van harte welkom. We zijn blij dat deze groep voor onze startplaats
gekozen heeft en gaan zeker proberen om volgend jaar
nog meer enthousiaste ﬁetsers uit ons buurland te laten
meedoen in Drenthe. De organisatie en begeleiding van
deze groep is in handen van onze plaatsgenote Bea Meppelink - Partner in Toerisme.
RTV Drenthe is vandaag in Dalen
Vandaag is RTV Drenthe om 10.30
uur live in Dalen met onder andere een interview met Piet Hein
Hilarides, één van de oprichters
van de Drentse Fiets4Daagse.
Ongetwijfeld zullen ook de internationale deelnemers bij de radioen tv-uitzending betrokken worden.
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Vanavond na het ﬁetsen...

Zomermarkt Dalen
Woe 26 juli - 18.30-21.30 uur
Ruim 100 marktkramen
Live muziek - Groot horecaterras
Rik Vinke

TERuG In DalEn…
• Op het marktplein bij terugkomst muziek van kapel
“De Breibergers” uit Dalerpeel.
• Vanavond moet u blijven of terugkomen in Dalen.
Waarom? – omdat vanaf 18.30 uur de zomermarkt
Dalen begint. Bijna 100 kramen van marktlieden die
een grote diversiteit van producten, ambachten en
diensten aanbieden.
• Rond het marktplein het grote horeca-terras…
waar het gezellig is tot in de ‘kleine uurtjes’.
• U kunt luisteren naar optredens van de Drentse
artiest Rik Vinke en prachtige old-rockband
“The Stokers”.
• Morgen (donderdag) staat in het teken van “Er zit
muziek in de Drentse Fiets4Daagse”. Muzikale gezelligheid bij alle stempelposten en bij start en finish.
Morgenvroeg in de Nieuwsbrief leest u daar meer
over.

The
Stokers

‘meneer van
Dalen’ weet
Het Weer !

Attentie(s)
Alle deelnemers aan de DF4D die in Dalen
mét een geldig startbewijs van start gaan,
ontvangen op de ﬁetsdagen een kleine attentie.

Vers van de pers... de nieuwste
editie “Coevorden Huis-aan-Huis”.
Dit cadeautje aan u is mede mogelijk gemaakt door:

Zonneschijn %
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