JUBILEUMVIERING R.T.C. TWENTE
Het jubileumprogramma voor zondag 14 Juni a.s. en zondag 12 Juli a.s. is rond !!!!!!
Zondag 14 Juni a.s. staat in het teken van een feestelijke fietspuzzeltocht. Samen
met da overige leden van het gezin zullen we dan voor 1 dag de 'dagelijkse' fiets
ter hand nemen om ons vervolgens op een aantal Twentse wegen en paden te begeven
die speciaal voor deze gebeurtenis zijn geselekteerd. De tocht is ongeveer 35
kilometer lang en is grensoverschrijdend, dus paspoort meenemen. Halverwege is
een 'ravitaillering' ingelast, met de bedoeling niet alleen op adem te komen (!),
maar ook om blijk te geven van een grote mate van bekwaamheid in het uitoefenen
van tal van niet-allerdaagse aktiviteiten.
Het programma vereist dat we 's morgens om 10.00 uur bij café Marktzicht aanwezig
zullen zijn, vanwaar we in groeps/gezinsverband tegen 11.00 uur zullen vertrekken.
's Middags om ongeveer IS.00 uur zullen we arriveren op een plek ergens in het
Twentse platteland, alwaar eeniede>r zal worden uitgenodigd deel te nemen aan sen
feestelijke barbecue met toebehoren (!). Het programma van die dag vermeldt voorts
dat we om ongeveer 19.00 uur geheel 'gesoigneerd' huiswaarts zullen keren.
Op zondag 12 Juli a.s. begeven we ons als club naar een heuvelachtig gebied op
enige afstand ten oosten van Oenekamp, nl. het alombekende Teutoburgerwald. Het
programma van die dag vermeldt, dat we 's morgens om 8.00 uur uit Denekamp (café
Marktzicht) zullen vertrekken om vervolgens rond 9.00 uur in Bevergern aan te
komen, alwaar onze voorzitter het startschot zal lossen voor een toertocht van
^15 kilometer. De tocht is zodanig uitgezet dat ook minder geoefende rijders,
zij hst met enige moeite, de andere kant van de heuvel zullen bereiken. Om
ongeveer 13.00 uur zullen we wederom in Bevergern arriveren. Na een verfrissende
douche zullen we vervolgens huiswaarts keren.
De Jubileumcommissie hoopt, dat ALLE clubleden 'acte de presence' zullen geven
op beide dagen. De verwachtingen zijn hoog gespannen. We rekenen op een grote
deelname. Do kosten zijn immers nihil. Vul dan ook gauw onderstaande strook in
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Bedoeling van deze routebeschrijving is niet verwarring te zaaien,
maar de weg te wijzen, 'vanneer u uw ogen goed de kost geeft en da
xiistrukties nauwkeurig opvolgt, zult u de route volgen, die langs
de gefotografeerde o'ojektan leidt. Let u wel op de tijd.
snelheid, die u moet fietser,

is 12 km per uur.

Oriëntatiepunten staan rechts van de weg.
Teksten, die als oriëntatiepunten gebruikt worden,
aanhalingstekens

("

De gemiddelde

staan tussen

") .

Doodlopende wegen tellen niet mee.
Afkortingen zijn:

li = links, re = rechts, w = weg, vrw = voorrangs-

weg, dlw = doodlopende weg.
Route beschrijving
1. Na vertrek re, richting
Molendijk
2 na "auto rodeo" re
(Kasteellaan)
3 Ie w re
k driesprong li
5 vrw oversteken

19 1 e w re
20 na "gemeente Denekamp" 2e w li
21

1 e w re

22 1 e w re
2 3 Ie w li
2k na "garage" vrw li

6 Ie w li

2 5 1 e w re

7 1 e w li

26 Ie w re

8 Ie w re
9 Ie w li
10 Ie w li
11 2 e w r e
12 2e w li

Pauze bij café Bartels Tijink
Erensdorferweg 8
Tilligte
05412 1219

13 na "stop 200 m" re
14 2e w li, fietspaadje
volgen
15 einde w li
16 1 e w re
17 einde w li
18 2e w re (weg langs
kanaal volgen)

Vergeet niet uw controlekaart
in te leveren.
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1 Na de pauze vervolgt u uw route
in dezelTde richting
2 1 e w re
3 1 e w li
-'T

1 e w re

5

1 e

T

.v re

6 vrw li
7 1 e v re
S na huisnummer 15 re
9 na "dagelijks verse eieren"
2 e w li
^k

10 einde w re
11

1 e xv re

12 na "1935" li
13 na "warme bakker" re
14 2e w re (u neemt hier wel de
weg die na 1100 m doodloopt)

15 na "Heidemij" li
16 vrw 1i
17 2e w re (weg langs kanaal)
18 Ie w li
19 1 e w re
2 0 39 W
21
^

re

! e w re

22 Ie w re
2 3 vrw li
24 3e w re, en hierna de doorgaande
weg rechts volgen naar het
eindpunt bij café Marktzicht, tel. 05^13 13-43.
Vergeet niet uw controlekaart in te leveren
Bekendmaking van de uitslag omstreeks
VEEL SUKSES EN EEN PRETTIGE T00HT

14,00 uur.
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