Dag 1
21 augustus 2018
Tjonger-Koningsdiep route
De eerste dag fietsen we door Langedijke en langs de Stobbepoel en via
de buurtschap Tronde naar Makkinga waar we gaan stempelen. Terug
fietsen we langs de Tjonger en Venekoten naar Appelscha. De 40/60 km
fietst via de Tjonger naar Jubbega waar we stempelen. Terug fietsen we
langs de Opsterlandse Compagnonsvaart naar de Drie Tolhekken waar
we aansluiten op de 25/30 km. De 60/65 km fietst via Hemrik door naar
de omgeving van Beetsterzwaag waar we stempelen. Terug fietsen we
via Wijnjewoude om vervolgens in Donkerbroek aan te sluiten op 40/45
km route. Via de Drie Tolhekken en Venekoten fietsen we terug naar
Appelscha.
Dag 2
22 augustus 2018
Doldersumerveld route
We fietsen deze dag door de Boswachterij Appelscha richting
Doldersummerveld waar in het dorp Doldersum de 25/30 km gaat
stempelen; terug fietsen we door het Aekingerzand. We verlaten het
Drents-Friese Wold bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer.
Vanaf hier gaan we terug naar Appelscha. De 40/60 km fietst via Wapse
naar Vledder waar wordt gestempeld. Terug via Vledderveen waarna we
aansluiten op de 25/30 km route. Via de laatste stempelpost in Doldersum
terug naar Appelscha. De 60/65 km route fietst via Frederiksoord en
Wilhelminaoord naar omgeving Noordwolde, hier wordt gestempeld.
Daarna sluiten we aan bij de 40/45 km route. Via de stempelpost in
Doldersum fietsen we terug naar Appelscha.
Dag 3
23 augustus 2018
Fochtelooërveen route
We fietsen deze dag langs de Opsterlandse Compagnonsvaart richting
Fochteloo. Via het Fochtelooërveen fietsen we naar Veenhuizen
waar we gaan stempelen. Terug fietsen we door het Bankenbosch
en het Fochtelooërveen naar Appelscha. De 40/60 km fietst langs het
gevangenismuseum in Veenhuizen naar Norg waar we gaan stempelen.
De 40/45 km fietst terug via Zuidvelde en Tonckensbos om aan te sluiten
op de 25/30 km route. De 60/65 km route fietst via het Donderboerveld
naar Zeyen waar we stempelen; via het Peesterveld sluiten we aan
op de 40/45 km route. Via het Fochtelooërveen fietsen we terug naar
Appelscha.
Dag 4
24 augustus 2018
Drents-Friese Wold route
Deze dag fietsen we via de Boscamping Appelscha richting Wateren naar
Zorgvlied waar we gaan stempelen om vervolgens langs het Canadameer
en via de fietstunnel Kraaiheidepollen terug te keren naar Appelscha.
De 40/60 km fietst via de Oude-Willem naar Hoogersmilde, waar we
stempelen. Verder fietsen we door de boswachterij Smilde waarna we
aansluiten op 25/30 km route. De 60/65 km fietst via Dieverbrug en
Westeinde richting Wittelte; onderweg gaan we stempelen. Terug fietsen
we via Diever naar de Oude-Willem waar we aansluiten op de 40/45 km
route. Daarna via Wateren; waar we aansluiten op de 25/30 km route,
fietsen we terug naar Zorgvlied voor de laatste stempel. Daarna de route
richting Appelscha.

‘FIETSPLEZIER
BEGINT HIER’
Deskundig advies, vakmanschap,
service en verhuur voor
alle soorten fietsen!

KRAMER
FIETSSERVICE APPELSCHA

Boerestreek 12
8426 BP APPELSCHA
Tel. 0516 - 43 16 07
info@fietsservice.nl
www.fietsservice.nl

Onderstaande ondernemers nodigen u graag uit voor een bezoek:
Chinees Indisch Restaurant “Peking”
Vaart ZZ 47, Appelscha

Tel. 0516-432719

Eten & Drinken Le Coq
Boerestreek 21, Appelscha

Tel. 0516-433100

“Brasserie-restaurant Leafs”
Boerestreek 1, Appelscha

Tel. 0516-431588

Eetcafé, Bowling en Partycentrum Louwe Pruim
Boerestreek 17, Appelscha

Tel. 0516-431132

Eetcafé Hulst
Vaart ZZ 9, Appelscha

Tel. 0516-431370

Eethuis Het Aekingerzand
Canada 3, Elsloo

Tel. 06-53592959

Snackbar Frietfavoriet
Vaart ZZ 40a, Appelscha

Tel. 0516-432666

De Hildenberg, Grand Café Restaurant
Gruun 5, Appelscha

Tel. 0516-427682

Buitenplaats De Hildenberg
Buitenplaats De Hildenberg is het adres voor een
onvergetelijke vakantie in het Drents Friese Wold.
Verblijf in één van onze schitterende luxe villa’s en de
schitterende omgeving.

4 dagen fietsen in en rond het
Drents-Friese Wold nabij Appelscha,
de meest favoriete woonomgeving van Nederland.

39 jaar

Fietsen en wandelen in één van de mooiste
natuurgebieden van Nederland. Genieten van de
rust en de ruimte te midden van de natuur.
Luxe villa’s tot 8 personen. Op de fiets van uw villa
naar de Fiets4daagse! Uw auto laat u bij de villa staan.
Verhuur van fietsen met versnelling.
(E-bikes op reservering).
Voor informatie en boekingen
belt u met onze receptie
0516-433568.

Buitenplaats De Hildenberg
Gruun 1 8426 NA Appelscha
0516-433568 info@de-hildenberg.nl

21 t/m 24 augustus 2018
25/30 - 40/45 - 60/65 km
Camping Alkenhaer
Alkenhaer 1 Appelscha
0516 432600
www.campingalkenhaer.nl

FIETSEN IN EN ROND APPELSCHA
Vier dagen fietsen en genieten van het Drents-Friese Wold,
polderlandschappen en vele andere bezienswaardigheden.
Aan het einde van de vierdaagse is er gezellige livemuziek in
het Racket & Health Centre en zal de trekking van de verloting
plaatsvinden. Nummer stempelboekje is uw lotnummer.
DE ROUTES
1e dag
2e dag
3e dag
4e dag

21 augustus
22 augustus
23 augustus
24 augustus

Tjonger-Koningsdiep route
Doldersumerveld route
Fochtelooërveen route
Drents-Friesewold route

VERBLIJF IN APPELSCHA EN OMGEVING
Aekingahof B & B en blokhutten
Buitenplaats De Hildenberg
Uw verblijf huren via Tourist Info
Hotel-rest. Aan de Vaart
Hotel Appelscha
B & B Selatuinen Appelscha
RCN De Roggeberg

tel. 0516-433788
tel. 0516-433568
www.huisje-huren.eu
tel. 0516-433232
tel. 0516-431593
tel. 0516-514992
www.rcn.nl/roggeberg

CAMPINGS
Speciaal fietsarrangement tijdens de fiets4daagse:
Camping Alkenhaer, tel. 0516-432600
1 week kamperen van zaterdag tot zaterdag voor € 135,excl. toeristenbel. inclusief consumptie bij terugkomst op de
camping. Camping naar Start F4D is 1.5 km
RCN Vakantiepark De Roggeberg, tel. 0516-431441
1 week van zaterdag tot zaterdag € 140,- per plaats excl.
toeristenbel. en reserveringskosten. Midweek maandag
tot zaterdag € 105.- per plaats excl. toeristenbel. en
reserveringskosten.

BELANGRIJKE GEGEVENS
Tijdens de Fiets4Daagse vinden start en finish plaats bij het
Racket & Health Centre (voorheen Steegdenhal),
Nijesteegde 49a, 8426 GV in Appelscha.
Routes: U kunt kiezen uit drie afstanden: 25/30 km, 40/45 km
en 60/65 km. De routes zijn bepijld.
Deelname: Volwassenen individueel en kinderen t/m 12 jaar
alleen in gezinsverband.
Inschrijving: Op het speciale formulier dat deel uitmaakt van
deze folder. Deelnamekosten bij voorinschrijving t/m 5 augustus
2018 tot 24.00 uur bedragen € 12,- p.p. en kinderen t/m 12 jaar
€ 5,- p.p. Voorinschrijving loopt tot 6 augustus 2018 d.m.v. een
machtiging voor automatische afschrijving. U kunt ook inschrijven
via de website: www.fiets4daagseappelscha.nl
Vanaf 6 augustus 2018 wordt het inschrijfgeld met € 2,- voor
volwassenen en € 1,- voor kinderen verhoogd. Er kan worden
ingeschreven op maandag 20 augustus 2018 van 15.00 tot
17.00 uur en op dinsdag 21 augustus t/m vrijdag 24 augustus
vanaf 8.00 uur. Afhalen deelname- stempelboekjes (als de
betaling is voldaan) op dezelfde data en tijden. Wilt u 1 of 2
dagen meefietsen, dan kan dit tegen een dagtarief van € 5,- voor
volwassenen en € 3,- voor kinderen.
Begin en einde:
Start en finish vanuit Racket & Health Centre.
Vertrek 60/65 km
van 8.30 - 11.00 uur
Vertrek 25/30 – 40/45 km
van 9.00 - 12.00 uur
Sluiting finish		
17.00 uur
Fietsenstalling: Tijdens de Fiets4Daagse kunnen fietsen van
deelnemers gratis worden gestald in de sporthal, die na 17.30
uur wordt afgesloten. De stalling is voor eigen risico.
Secretariaat Fiets4Daagse Appelscha:
06-20940534 b.g.g. 0516-431490, f4d.appelscha@gmail.com
Zie ook: www.fiets4daagseappelscha.nl

21 t/m 24
augustus 2018

Duidelijk invullen in BLOKLETTERS
Naam en voorletter(s)		

m/v

Adres
Postcode
Woonplaats
Tel. nummer
E-mailadres
NTFU lid nr.
Wij nemen met

€ 1,- korting
personen deel aan de

km

route, van wie
(aantal) jonger dan 13 jaar
(geboren na 20 augustus 2005)
Voor de afstand die u invult ontvangt u ook de medaille

Machtiging voor automatische afschrijving.
Ik machtig de Stichting Fiets4daagse Appelscha éénmalig om de
deelnamekosten af te schrijven van IBAN bank/girorekeningnummer:

IBAN nr:

Datum:

Voor de Fiets4daagse aanbieding zie de website!

Nijesteegde 49A • 8426 GV Appelscha
Tel. (0516) 432226 • www.rhcentre.nl • info@rhcentre.nl

39 jaar

Let op! Voorinschrijving is alleen mogelijk d.m.v. een
éénmalige machtiging voor automatische afschrijving.
U kunt ook inschrijven via onze website:
www.fiets4daagseappelscha.nl

Boscamping Appelscha, tel. 0516-431391
Fiets4Daage arrangement, van zaterdag tot zaterdag
€ 140,- per plaats excl. toeristenbel. Midweek € 95,- excl.
toeristenbel.
Racket & Health Centre Appelscha

INSCHRIJFFORMULIER

Vaart Zuidzijde 95 | 8426 AJ Appelscha

Handtekening:
Het volledig ingevulde en getekende formulier afknippen
en in een gefrankeerde envelop sturen naar:
Fiets4daagse Appelscha p/a Oosterse Es 5, 8426 EJ Appelscha

