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INFORMATIE CLUBWEEKEND 1995.

Beste R.T.C. Twente-vrienden,

Tijdens de ledenvergadering van 21 februari j.1. is het besluit genomen om de reis naar
Engeland niet langer als clubweekend te beschouwen (zie punt 9 verslag Ledenvergadering - Wiel Contact maart/april 1995). Tevens is toen besloten om te proberen alsnog een
fietsweekend te organiseren op een dusdanige wijze dat de benodigde financiën geen
belemmering voor deelname behoeft te zijn.
De commissie is er na veel getelefoneer in Duitsland en Nederland toch nog in geslaagd
om slaapgelegenheid te reserveren voor ongeveer 40 personen.
Het weekend is in verband met de overnachtingsmogelijkheid vastgesteld op zaterdag, 10
en zondag, 11 juni a.s.
Het ovemachtingsadres is: NJHC-Herberg "De Grote Beer", Asselsestraat 330 te Apeldoorn, tel. 055-553118.
De te rijden afstand zal per dag ongeveer 160 kilometer zijn, voor een materiaal wagen zal
worden gezorgd.
Het vertrek zal zijn op zaterdagmorgen 10 juni om 09.00 uur bij Marktzicht te Denekamp,
aankomst bij de Herberg te Apeldoorn om ongeveer 17.00 uur, waarna gezamenlijk de
warme maaltijd wordt gebruikt.
Op zondagmorgen om ongeveer 09.00 uur zullen we dan weer aan de terugtocht beginnen,
aankomst Denekamp ongeveer 17.00 uur.
De kosten voor deelname, af te dragen bij vertrek, bedragen f. 50,00 per persoon. Hierin
zijn begrepen de kosten van overnachting, ontbijt, lunchpakket en warme maaltijd.
Zelf mee te nemen een slaapzak of eigen linnengoed of aldaar een set lakens te huren
voor de prijs f. 6,25 p.p.
Wat te doen als je wil deelnemen aan dit weekend?
Vul zo snel mogelijk, dit in verband met het beperkte aantal plaatsen in de Herberg, het
bijgevoegde aanmeldingsformulier in en lever het dan in bij Henri Grunder, Vondellaan
15 te Oldenzaal of bij Teun van Deth, Giviastraat 14 te Denekamp. Aanmelding tot
uiterlijk 5 mei a.s.
Als het maximum aantal deelnemers is bereikt zullen de personen die zich het laatst
hebben aangemeld helaas niet mee kunnen.

De commissie:
Pieter de Wie, Stefan Kamphuis, Teun van Detb,
Martin Kolbrink en Henri Grunder.

18 april 1995.
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Aanmeldingsformulier club weekend R.T.C. Twente, 10 en 11 juni a.s.
Naam:
Adres:
Aantal personen:

Tel.
M/V

Datum:

Dit strookje s.v.p, zo snel mogelijk inleveren,uiterlijk
5 mei a.s. bij Henri Grunder, Vondellaan 15 te Oldenzaal
of hij Teun van Deth, Cliviastraat 14 te Denekamp.
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Port betaald
Oldenzaal

STOKKELAAR H
DE WULP 5

7591 LM DENEKAMP
Afzender: 7576 GA 20
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