
Fietsen door
  de mooiste 
     plekjes
  van de Peel!

9 t/m 12 juli 2019



Medaille 2019
Bij de start krijg je een fietsvlaggetje, routebeschrijving (papier en/of GPS) en een 
programmaboekje voor de controlestempels. Voor diegenen die op alle 4 de dagen een route 
fietsen is er een medaille als herinnering aan deze F4D-2019 en een lot om mee te dingen naar 
waardevolle prijzen.

Nevenactiviteiten
Voor alle deelnemers organiseren we foto- en/of routequizzen met mooie prijzen. Op je 
startplaats krijg je hier meer informatie over. De 30 km route is bij uitstek geschikt als 
gezinstocht, maar ook als je liever een korte afstand fietst. Op de startplaatsen in Meijel, 
Deurne en Stiphout zijn er voor de kinderen onderweg allerlei activiteiten.

Overnachten
Elke startplaats biedt vele mogelijkheden om te overnachten in hotels, B&B’s, 
bungalowparken, campings, etc. Voor informatie hierover kunt u terecht bij 
de plaatselijke VVV’s.

Informatie
www.fiets4daagsedepeel.nl
info@fiets4daagsedepeel.nl

 Startplaatsen

DEURNE

(5753 AS)
Zalen 

van Bussel 
Sint Jozefstraat 77

MEIJEL

((5768 BE)
Gemeenschapshuis 

D’n Binger 
Alexanderplein 2

STIPHOUT

(5708 GJ)
Café-Zaal 

’t Aambeeld 
Dorpsstraat 38

WEERT

(6006 AG)
Sportpark

 Wilhelmina ’08 
Drakesteyn 8 

Fietsen in Brabant en Limburg
Fiets4Daagse De Peel organiseert nu al voor de 44e keer dit jaarlijkse evenement. We 
zijn daar in 1976 mee gestart en dankzij die ervaring kunnen we onze fietstochten ook zo 
goed organiseren. De NFTU (Nederlandse Toer Fiets Unie) waardeert ons daarvoor met het 
nieuwe keurmerk ‘Extra Goed Geregeld’ (vervangt het sterrensysteem). 
Ook dit jaar zijn alle fietsroutes weer met zorg uitgezet zodat je door de mooiste 
plekjes van de Peel, de Meierij, Kempen en zelfs Belgisch Limburg fietst. Je gaat er 
dwars door unieke natuurgebieden en komt in schilderachtige dorpjes waar je fijn even 
kunt rondkijken en uitrusten. De routes gaan zomin mogelijk langs drukke wegen. Alle 
routes zijn duidelijk beschreven en bewegwijzerd. In elke route zijn een of meerdere 
controleplaatsen gepland, waar je lekker kunt uitrusten of iets eten en drinken. 
Elke startplaats heeft een fietsenstalling met laadpunt voor eBikes en ook bij de 
controleposten zijn oplaadpunten. Zorg dat je fiets in orde is met een opgeladen batterij 
als het een eBike is. Bij pech onderweg kun je op ons rekenen.

Afstanden
Afstanden van onze routes zijn: 30, 45 en 60 km. Je mag per dag een andere afstand 
fietsen en ook per dag van startplaats wisselen. Elke startplaats heeft haar eigen routes.

Vertrektijden
Je kunt starten voor;
 • 30 km route van 10.00 uur tot 13.00 uur
 • 45 en 60 km route van 09.00 uur tot 13.00 uur
Sluiting eindcontrole om 17.00 uur.

Tarieven 2019 (prijzen per persoon)

Voorinschrijven 
Voorinschrijvingen kan vanaf 1 mei t/m 4 juli 2019 
uitsluitend via onze website www.fiets4daagsedepeel.nl. 
Je ontvangt dan een korting van €2,- p.p. Betaling verloopt via iDeal.

Inschrijfadressen
Deurne: Boekhandel Hub Berkers, 
Stationsstraat 42, 0493-315813
VVV Deurne, Markt 14, 0493-323655
www.vvvdeurne.nl
 
Meijel: Gemeenschapshuis D’n Binger
Alexanderplein 2, 077-4661868
Toeristisch Informatie Huis Panningen
Raadhuisplein 4, 077-3077459

Stiphout: Café-Zaal ’t Aambeeld
Dorpsstraat 38, 0492-537035
DA Drogisterij Van Leuken, 
Dorpsstraat 58e 0492-523628
VVV Helmond, Watermolenwal 11, 
0492-522220  

Weert: Bruna VVV, Markt 11, 
0495-534211

voor 4 dagen bij voorinschrijving van 1 mei t/m 4 juli
13 jaar en ouder
5-12 jaar 
voor 3e kind of meer

0-4 jaar
per dag

€ 11,-
€ 7,-
gratis

gratis

tijdens de Fiets4Daagse zelf
voor 1 dag voor 2 dagen voor 3 dagen voor 4 dagen

13 jaar en ouder
5-12 jaar 
voor 3e kind of meer

0-4 jaar

€ 4,-
€ 2,50
gratis

gratis

€ 8,-
€ 5,-
gratis

gratis

€ 12,-
€ 7,50
gratis

gratis

€ 13,-
€ 9,-
gratis

gratis



Nh1816 Verzekeringen...

...zorgt voor uw kostbare bezit. Informeer 
bij uw lokale verzekeringsadviseur naar 
onze fietsverzekering. 

WIJ WENSEN U ONTSPANNEN EN 
VEILIGE KILOMETERS TOE TIJDENS 
DE FIETS4DAAGSE DE PEEL.

HOOFDSPONSOR

Nh1816.nl

          


