Fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar

Jammer dat afgelopen zomer Fiets4Daagse De Peel weer niet kon doorgaan, de
coronaregels haalden ons toen in. We zijn jullie natuurlijk niet vergeten en wensen jullie en
je familie als bestuur en vrijwilligers voor de komende feestdagen een hele fijne tijd en een
goed begin van het nieuwe jaar 2022. Blijf gezond en vooral, geniet van veel veilige
fietskilometers.
Bestuur en vrijwilligers staan nog altijd met veel enthousiasme klaar voor onze unieke
Fiets4Daagse en gaan ervan uit dat we in de zomer van 2022 een prachtige editie met z’n
allen kunnen hebben. We hopen dat waar te mogen maken.

Terugblik op 2021
Door alle maatregelen rond de pandemie konden we als bestuur niet anders
besluiten dan de F4D-editie 2021 af te gelasten. Het was een moeilijk besluit en we
begrijpen heel goed dat jullie en onze vrijwilligers teleurgesteld waren. Gelukkig
kregen we zowel van jullie als de vrijwilligers op vele manieren begrip voor dit lastige
besluit. Onze organisatie ging voor even op een lager pitje. We hebben toen wel
aangegeven in 2022 met de uitgestelde 45ste editie terug te zullen komen.

F4D in 2022
We werken nu aan de voorbereidingen van de Fiets4Daagse op
dinsdag 26 tot en met vrijdag 29 juli 2022. Na de jaarwisseling
gaan onze vrijwilligers de routes controleren, uitrustingen
nalopen, veiligheid beoordelen en verder alle werkzaamheden
doen die nodig zijn voor ons geliefde fietsevenement deze zomer.
We zijn vol goede moed dat we dit jaar weer op onze 4
startplaatsen kunnen inschrijven, maar blijven afhankelijk van
overheidsmaatregelen rond de pandemie die we op de voet volgen.
Aan het eind van het eerste kwartaal zullen we jullie met een nieuwsbrief informeren over
de voortgang en nieuwigheidjes in de ritten. We kunnen al wel melden dat er op de
startplaatsen Stiphout en Deurne vanaf nu gewijzigde vertrekpunten zijn. Te weten;
Stiphout wordt atletiekbaan HAC aan Molenven 3 en Deurne wordt Cultuurcentrum
Martien van Doorne aan het Martinetplein 1.

