Vrolijk Pasen
Fiets4Daagse De Peel dit jaar 26 t/m 29 juli
Dit jaar vindt de Fiets4Daagse De Peel weer plaats op de manier zoals jullie van ons
gewend zijn, nadat we het twee jaar hebben moeten missen. Heel fijn dat jullie zoveel
begrip hebben getoond voor het feit dat wij tot twee keer toe het moeilijke besluit
moesten nemen om de fietstocht niet door te laten gaan. Dat ligt achter ons en
samen met de vrijwilligers gaan we er deze zomer een fantastische fiets4daagse van
maken. De coronamaatregelen zijn van de baan maar uiteraard respecteren wij ieders
wens om op je eigen manier voorzichtig te zijn.

Twee nieuwe startlocaties
In Stiphout en Deurne hebben we nieuwe startlocaties. Voor Stiphout wordt dit het
sportveld van HAC aan het Molenven 3 en voor Deurne cultuurcentrum Martien van
Doorne aan het Martinetplein 1. Voor Meijel en Weert blijven het de vertrouwde locaties.
Meer details hierover zullen we opnemen in onze volgende nieuwsbrief.
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Digitaal inschrijven en pinpas betalen
Digitaal inschrijven kan vanaf 1 mei voor deelname over 4 dagen.
Vanaf dit jaar werken we daarvoor samen met NTFU. Inschrijven
en contant betalen kan op alle locaties op de F4D zelf, met pinpas.
We richten daarvoor meer kassa's in zodat dit gemakkelijker

verloopt. We hopen dat jullie zoveel mogelijk van deze digitale manier gebruik gaan
maken. Het scheelt ons veel administratief werk.

Sponsoring door Nh1816 Verzekeringen

Onze hoofdsponsor Nh1816 Verzekeringen heeft de sponsoring die oorspronkelijk was
bedoeld voor 2020 doorgezet naar 2022. We zijn ze daar zeer erkentelijk voor. Naast
sponsoring van F4D De Peel stellen zij een gelijk bedrag beschikbaar voor een goed doel.
Hierover wordt op korte termijn besloten. Het contract met Nh1816 Verzekeringen loopt
dit jaar af. Wij zijn daarom al weer op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor.

Tot slot
De voorbereidingen voor F4D De Peel zijn in volle
gang. Onze vrijwilligers hebben al veel werk verzet
en zullen jullie op 26 juli of een van de volgende
dagen met open armen ontvangen.
Bedankt voor het lezen en tot ziens bij

Fiets4Daagse de Peel 2022.

