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DE TWENTSE FIETSVIERDAAGSE VANUIT ALMELO
Vier dagen fietsen langs de mooiste plekjes in Twente



In 2019 mochten we  met veel plezier de 70e editie van De Twentse 
Fietsvierdaagse organiseren, echter in 2020 volgde de domper en 
moesten we vanwege van het Coronavirus de vierdaagse afgelasten. 
De toen geldende regelgeving ten aanzien van evenementen konden 
we niet realiseren met ruim 900 deelnemers. Stichting Almelo Events 
hoopt in 2021 toch weer een nieuwe editie te kunnen organiseren. 
We zullen in de uitvoering – waar nodig –  aangepaste voorzieningen 
treffen, die aansluiten bij de in augustus 2021 geldende 
overheidsmaatregelen tegen corona. Hoewel alle voortekenen 
positief zijn waardoor de fietsvierdaagse binnen de geldende 
regelgeving dit jaar door kan gaan, houden we toch een deadline 
aan voor het definitieve besluit.  Dat is: 10 juli 2021. Mocht de 
vierdaagse uiteindelijk niet doorgaan en hebt u uw deelnemersbedrag 
al overgemaakt, dan restitueren wij vanzelfsprekend het reeds 
betaalde bedrag. 
 

 
Vier dagen fietsen in de mooie natuur van Twente  is een belevenis voor 
alle leeftijden. Jong en oud of met het hele gezin. Er is dagelijks voor 
iedereen het nodige te zien en te beleven. Twente is een streek met 
veel fietspaden en prachtige landwegen door koren- en maïsvelden, 
langs “de Doorbraak” die door deze regio slingert, langs molens en 
kastelen, langs musea, wijngaarden en oude historische gebouwen. 
We doorkruisen met onze routes regelmatig het centrum van Almelo. 
Stap gerust even af om gezellig te winkelen of om de verschillende 
historische panden in de binnenstad van Almelo te bekijken. (Grote Kerk, 
Wevershuisje, Doopsgezinde kerk, Huize Almelo, het Stadsmuseum of het 
Bolletjemuseum)  Het water is inmiddels doorgetrokken naar het centrum 
en de havenkom met de prachtige IJsvogels is goed zichtbaar vanaf 
het Marktplein. Op de donderdag is er de wekelijkse markt rondom dit 
vernieuwde Marktplein. 

 

De Twentse Fietsvierdaagse start dagelijks vanaf een nieuwe 
locatie: het Theaterhotel in het centrum van Almelo.
Het evenement vindt plaats van 

DINSDAG 3 AUGUSTUS TOT EN MET 
VRIJDAG 6 AUGUSTUS 2021
Er zijn diverse afstanden om te fietsen: 25/30, 45 en 65 kilometer. 
Iedere dag kan opnieuw een keuze worden gemaakt welke afstand 
men wil fietsen. Ook is het mogelijk om per dag deel te nemen. De 
starttijd is dagelijks vanaf 08.30 uur en de afmelding om 17.00 uur.
Voldoende tijd om de dagelijkse fietsroute in uw eigen tempo te 
volbrengen. 

ROUTEAANDUIDING MET PIJLEN
U kunt de door u gekozen afstand fietsen aan de hand van pijlen, 
die de route aangeven.  
Daarnaast zal ter ondersteuning ook een gedrukte route worden 
meegegeven. Fietsen is op deze wijze een sportieve belevenis met 
volop ruimte om te genieten van de omgeving, waarin u fietst. 

KINDERROUTE/SCOOTMOBIELROUTE 
Voor de jonge fietsers of de kinderen die bij vader, moeder, opa 
of oma achterop de fiets zitten, is weer een speciale kinderroute 
uitgezet met onderweg diverse kinderattracties. Het is toch leuk om 
als ouder, opa of oma met je (klein) kinderen een afwisselende route 
van 25/30 kilometer te rijden. Deze jonge deelnemers krijgen een 
goodiebag en een boekje. Met de opdrachten uit het boekje kunnen 
ze leuke prijzen winnen. De kinderen die alle vier dagen meedoen, 
krijgen op vrijdag een herinneringsmedaille uitgereikt.
Voor de kleintjes is er op donderdagmiddag 5 augustus van 15.00 
tot 17.00 uur in de Ravelzaal van het Theaterhotel een kinderparty 
met muziek en leuke kinderactiviteiten.  (onder voorbehoud, afhankelijk 
van de toegestane mogelijkheden binnen de regelgeving rondom Corona)

De routes van de kinderroute zijn zodanig uitgezet, dat ze 
ook geschikt zijn voor de deelnemers met een aangepaste 
fiets of scootmobiel. De dagelijkse start- en finishplaats is 
voor alle deelnemers hetzelfde. Er is echter één verschil, de 
Scootmobielroute start dagelijks om 10.00 uur. Op deze wijze kan 
men rustig fietsen op fietspaden en wegen, die niet overvol zijn 
vanwege grote groepen fietsers.

VOORZIENINGEN
• De fietsen kunnen maandagavond en ook op elke fietsdag 

geplaatst worden op het plein voor de ingang van het 
Theaterhotel (Schouwburgplein). 
Let op: géén fietsen plaatsen op het terras of in de Grotestraat! 

• ’s Avonds kan men de fietsen gratis stallen in een ruimte binnen 
het Theaterhotel. Er zijn daar ook mogelijkheden om de E-bike 
op te laden.  

• U kunt via het Theaterhotel eventueel ook een fiets of een 
E-bike huren voor één of meerdere dagen. 

ZADELPIJNPARTY
(onder voorbehoud, afhankelijk van de toegestane mogelijkheden binnen de 
regelgeving rondom Corona)  

Op donderdagavond 05 augustus is er een gezellige  avond 
onder de naam “Zadelpijnparty”. Laat u verrassen en kom gezellig 



naar deze feestavond om met elkaar te genieten van het horeca-aanbod en van live muziek. 
De zadelpijnparty duurt van 19.00 tot 22.00 uur. Aanmelden voor deze avond met een warm 
en koud buffet kan  tot woensdag 4 augustus 17.30 uur bij de organisatie-medewerkers in 
de Ravelzaal van het Theaterhotel. De kosten voor deze avond zullen ± €. 25,00 per persoon 
bedragen. 

AANMELDEN
Inschrijvingen voor de Twentse Fietsvierdaagse kan: 
• via het inschrijfformulier op de website almeloevents.nl 

Bij voorinschrijving via de website betaalt u via iDeal.
• via het insturen van bijgevoegde Inschrijfformulier naar het adres: Stichting Almelo 

Events/Twentse Fietsvierdaagse, Postbus 579, 7600 AN Almelo In dat geval kunt u de 
deelnamekosten overmaken op rekeningnummer: NL 72 RABO 0171681193

DEELNAMEKOSTEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vier dagen 
Volwassen: € 15,- bij voorinschrijving. 
Nadien: € 20,-

Kinderroute/Scootroute
Kinderen tot 6 jaar: gratis*
Kinderen tot 16 jaar en 65+:  
€ 12,50 bij voorinschrijving. Nadien: € 15,- 
*op vertoon van legitimatiebewijs

Dagdeelname 
Alle leeftijden: € 6,- 
Kinderen tot 6 jaar: gratis*

Gezinskaart
2 volwassenen en 
2 kinderen tussen 6 tot 16 jaar:
€ 45,- bij voorinschrijving. Nadien: € 55,-

De voorinschrijving loopt tot en met maandagavond 2 augustus 2021. “In verband met de 
geldende 1,5 meter norm vanwege  Corona verzoeken wij u om zoveel mogelijk digitaal 
in te schrijven. U leest daarover alles op de website van Almelo Events onder de link 
“Twentse Fietsvierdaagse”.  

Mocht het digitaal niet lukken, dan kunt u zich maandagavond 2 augustus tussen 19.00 en 20.30 
uur inschrijven in de Ravelzaal van het Theaterhotel. Wij verzoeken u dan alleen te komen, 
ook al fietst u met meerderen en de 1,5 meter afstand in acht te nemen. 

Inschrijven nadien is mogelijk elke morgen tussen 09.00 en 11.00 uur. Ook hier geldt: fietst 
u met meerderen, kom dan met één persoon bij de inschrijfbalie in de Ravelzaal om 
voor u en de andere(n) in te schrijven. Er is een mogelijkheid om de deelnamekosten via een 
pinbetaling te doen. 

In samenwerking met:

Hans Hans 
WesselinkWesselink

Hans 
Wesselink
Aardappelen, Groente & Fruit


