EDITIE 3 - Donderdag 27 juli 2017

Het Leukste Dorp
van Z.O. Drenthe !
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Trouwe sponsors
Bij het uitvoeren van evenementen als de Drentse Fiets4-Daagse in startplaats Dalen, ben je altijd materieel en
onderteuning nodig van ondernemers. Bijvoorbeeld:
hebben we enkele auto’s in gebruik voor de route-uitzetters, de pechhulp en de organisatie die tijdens de
dagen regelmatig de controleposten bezoeken.
Daarvoor mogen we altijd een beroep doen op een aantal trouwe sponsors van onze Stichting Dalen Promotie.
Dit jaar hebben we o.a. een auto in bruikleen van Installatiebedrijf Jansen-Meppelink. Ondersteuning door
Fiets Totaal Dalen voor reparaties aan uw ﬁets.
Ook vermeld mag worden dat we dit achtste jaar van de
DF4D weer gastvrij worden ontvangen in de zalen van
Restaurant Cornelis.
We mogen gratis alle zalen gebruiken voor o.a. het secretariaat, inschrijvingen, opslag van onze materialen,
vergaderlocatie alsook voor de pauzemomenten waarop
wij genieten van de catering.
Dit zijn weer paar voorbeelden van de gewaarde wijze
waarop we in ons prachtige dorp Dalen samenwerken
met het bedrijfsleven bij het opzetten en uitvoeren van
evenementen. Dank daarvoor!
Graag tot ziens op de ﬁnishlijn in het gezellige centrum
van Dalen.
Henk de Jonge, voorz. Startplaats Dalen

Voor jong en oud
De Drentse Fiets4Daagse is
een sportief evenement voor
jong en oud. Wat dacht u van
deze 75-jarige deelneemster
die dit jaar ook in Dalen meeﬁetst.

Weidse vergezichten en veenkoloniale streekdorpen wisselen elkaar af met onderweg kapitale Groningse monumentale boerderijen. In de omgeving van Dedemsvaart
werd vroeger veel turf gegraven en vervoerd naar het
westen van Nederland, als retourlading werden er schelpen vervoerd en afgeleverd bij een schelpkalk branderij.
Na de opening van de ENCI groeve liep de vraag naar
schelpkalk terug. In deze agrarische omgeving zijn een
bezoek aan een boerderij en een in gebruik zijnde molen
gepland.
Routeuitzetters,
Johan Warta en Olf Slagter

Speciaal optreden
Shantykoor loo- en drosten Singers

Vandaag is er extra muziek op de route van de Drentse
Fiets4Daagse. Onder het motto ‘Er zit muziek in de
Drentse Fiets4Daagse’ zullen verschillende groepen u op
een muzikaal intermezzo trakteren. Zie ook de achterkant van deze nieuwsbrief.
Eén van de groepen is het Shantykoor Loo- en Drosten
Singers uit Dalen. Al jaren een succesnummer tijdens de
Drentse Fiets4Daagse! Ook vandaag zullen zij hun zeemansliederen laten horen.
Veel plezier!
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‘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.

Vandaag een ﬂesje water.

Dit cadeautje aan u is mede mogelijk
gemaakt door de leden van

Ondernemersvereniging Dalen e.o.

Zonneschijn %
Regenkans %
mm. regen
Max. temp. (°C)
Wind (bft)
Wind vanuit

do
40
20
1
20
4
W

vr
70
10
0
20
4
W

za
40
50
2
20
4
ZW

zo
50
40
1
22
3
ZW

ma
40
20
0
24
2
ZO

Bron: mvdwhw.nl

