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Aan alle leden van RTC Twente
In deze enveloppe tref je een uitnodiging van Smithuis Bakkerijen aan voor de open
dag in de nieuwe Pré Pain bakkerij op zaterdag 9 november a.s. De antwoordkaart
hoefje niet terug te sturen.
Smithuis Bakkerijen nodigt op 9 november vanaf 16.00 uur veel relaties uit waaronder
alle leden van RTC Twente. Verwacht wordt dat ruim 2000 personen gevolg de
bakkerij zullen bezoeken.
Bijgaand tref je ook een persbericht aan met daarin informatie over Pré Pain. Het
persbericht zal binnenkort worden gepubliceerd in diverse vak- en dagbladen.
Het bestuur roept alle leden op om op 9 november aanwezig te zijn. In RTC-tenue en
mét race-, ATB-, of hybridefiets. Zorg er wel voor datje fiets schoon is!
Wat gaan we doen?
1.

Zorg ervoor dat je op zaterdag 9 november om 16.30 uur bij het kantoor van
Smithuis Bakkerijen aan de Newtonstraat 14 bent. De Newtonstraat ligt op het
industrieterrein van Oldenzaal. Na Power-Packer (bij verkeerslichten) rechtsaf
en daarna de RTC-pijlen volgen die we vanaf Power-Packer uitzetten. Het
beste kun je met de auto komen. Naast het kantoor van de bakkerij bevindt
zich een parkeerterrein waar je de auto kunt parkeren. Het kantoor zal van
16.30 tot 17.00 uur geopend zijn zodat er gelegenheid is je RTC-tenue aan te
doen.

2.

Om 17.00 uur fietsen we gezamenlijk naar de nieuwe Pré Pain bakkerij.
Afstand + 500 meter. Daar aangekomen fietsen we door de hoofdingang naar
binnen en passeren onderweg onze sponsor Johan Smithuis. Na ± 150 meter
komen we aan in het midden van het nieuwe gedeelte. Daar stoppen we. Op
dat moment zullen we aan Johan Smithuis een kado aanbieden. Na de
aanbieding kun je de fiets wegzetten op een plek die je wordt aangewezen en
kun je de bakkerij gaan bezichtigen, hapje en drankje nemen, etc.

Het bestuur roept nogmaals alle leden op de open dag te bezoeken. Een presentatie in
grote getale fn RTC-tenue en mét fiets lijkt ons goed voor de club en goed voor onze
Smithuis Bakkerijen, waarmee we een uitstekende sponsorrelatie onderhouden.
Het bestuur.
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