EDITIE 4 - Vrijdag 28 juli 2017

Het Leukste Dorp
van Z.O. Drenthe !
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vrijdagroute – 28 juli

GOEDEMORGEN !
Het is vrijdag. De laatste DF4D-dag 2017.
Na drie fantastische ﬁetsdagen staan we vandaag weer
klaar voor route 4. Om 06.00 uur vanmorgen zijn onze
route-uitzetters weer op pad gegaan om de honderden pijlen (L/R/RD) langs de 30, 40 en 60 km. routes te plaatsen.
Donderdag kon er weer geﬁetst worden met een prachtige zomerzon boven Dalen e.o. Het is voor ons mooi om te zien hoe u - als deelnemers
- geniet van de ﬁetsroutes. Al het voorbereidende werk
heeft een prachtig resultaat opgeleverd. Wij zijn er trots
op tijdens deze vier dagen uw gastheer te mogen zijn.
Wij hebben u graag verwelkomd in Dalen. Tot volgend
jaar? Wat ons betreft graag!

Het oorspronkelijke Schoonebeek bestond uit een viertal
buurtschappen en was gelegen op een verhoging in het
landschap, thans bestaand als rijksbeschermd dorpsgezicht. Door de vondst van aardolie is het dorp aanzienlijk
gegroeid, na een jarenlange stop is de winning met moderne middelen opnieuw opgestart. Zowel oude als ook
nieuwe ja-knikkers komt u op de route tegen. Zandstrooiboerderij Zwaantje Hans-Stokman’s Hof is uitgebreid met een energiemuseum. Het rijksmonument de
Katshaarschans ligt op de route, het onderhoud geschiedt thans door een kleine schaapskudde.
Routeuitzetters, John Pelgrim en Feddy Assen

Foto’s DF4D door Frits Mölder
Fotograaf Frits Mölder
heeft in startplaats Dalen
veel foto’s gemaakt tijdens de DF4D 2017.
Deze foto’s zijn na het
weekeind te vinden op:
www.dalen.nu

Vanzelfsprekend zijn positieve reacties en complimenten
van harte welkom... maar u mag ons ook informeren als
u verbeterpunten heeft gezien. Wij gaven u vanmorgen
een ‘Reactieformulier’ mee. Dat ontvangen we bij de ﬁnish graag weer terug, met uw reactie, tips en opmerkingen.
Dank aan alle beleef- en stempelposten, alsook de vrijwilligers van het Rode Kruis, afd. Dalen.
Wilt u ons later een reactie sturen over uw ervaringen
met Startplaats Dalen:
Mailadres: secretaris@dalen.nu
Ik wens u vandaag weer veilige ﬁets-kilometers toe op
de laatste dag van de Drentse Fiets-4-Daagse 2017.
Henk de Jonge, Stichting Dalen Promotie

Drie jubilarissen, eentje ﬁetst voor de 10e keer mee, eentje voor de 30e keer en de dame in het midden voor de
31e keer, “maar daar hadden we geen bordje van”.
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’T IS MAAR DAT U HET WEET…
• Als u vanmiddag terugkomt in Dalen, kunt u daar gezellig nazitten op de horecaterrassen in het dorp.
• Sinds 2015 is de RegioBank de naamsponsor van de
Drentse-Fiets-4-Daagse. Ook in ons dorp (niet ver van
de start/ﬁnish-locatie), kunt u een kantoor vinden van
deze regionale bank.
Hoofdsponsor RegioBank Dalen/Coevorden is vandaag
aanwezig met een infostand op het marktplein.
• Een extra compliment gaat dit jaar uit naar de
VERKEERSREGELAARS, die zorgen dat u op de risicovolle
punten veilig kunt oversteken en uw route vervolgen.
Dus vandaag een extra glimlach naar die verkeersregelaars of een enthousiast “Dankjewel!” zullen ze zeker
waarderen.

drentse Fiets4daagse
is volgend jaar van
24 t/m 27 juli 2018

Fiets totaal dalen
voor reparaties en ombouwen van
uw eigen fiets tot elektrische fiets!
emmerweg 8 - 7751 aN dalen
0524-223217

www.fietstotaaldalen.nl

Onze ‘ﬁetsenmaker’ John staat elke dag paraat...
ook al is het een simpele klus van ‘wind in de banden’.

Attentie(s)

‘Meneer van
Dalen’ weet
HET WEER !

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

Vandaag ‘Daler Heideplaggies’
Heerlijk koekje van Bakkerij Eising.
Dit cadeautje aan u is mede mogelijk
gemaakt door de leden van

Ondernemersvereniging Dalen e.o.
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