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ÖEZINSBLAD VOOR OLDENZAAL

Vier dagen op fiets
door Denekamp
Denekamp gaat de
toi ten en de bewoners van eigen plaats
en omgeving voor het
eerst een fietsattractie
bieden, waarvan de organisatoren zich veel
voorstellen. Een rijwieldriedaagse door de
mooie streek rondom
het dorp. De deelnemers kunnen kiezen
tussen drie afstanden.
Zij mogen per dag 40,
60 of 100 kilometer
fietsen. Elke dag zal
het een andere kant
uitgaan, zodat niemand
tweemaal in dezelfde
buurt zal rondrijden.
Hoeveel deelnemers er zullen
zijn kan op dit moment nog niet
word"- bekeken, het is de eerste
mat
at in Denekamp zo'n
fietsdriedaagse wordt gehouden.
Maar afgaande op de eerste reacties van het publiek en op de
populariteit, die rijwieltochten in
de omgeving van Denekamp totnutoe hebben gehad, verwacht
men toch wel een duizend tot
vijftienhonderd
belangstellenden
aan de start.
Er zal elke dag worden vertrokken vanuit Denekamp. Daar
zal ook de finish liggen met uitzondering van de tweede dag,
wanneer in Lattrop het eindpunt
zal liggen.
Na aankomst zullen de deelnemers niet direct naar huis hoe-
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ven, want zowel in Denekamp als
in Lattrop zal er aan de finish
een waar feest worden aangericht.
De winkeliers zullen voor gezelligheid «orgen, er zal wat te eten
en te drinken zUn aan allerlei
kramen, die aan het eindpunt
zullen worden geplaatst, en bovendien zal er vrolijke muziek
zyn.

Prachtige toertochten over 40* 60 en 100 km door het mooie
Twentse landschap. U vertrekt yMuifÖeiiekamp.
^
Eindpunten respectievelijk in Denekamp, Lattrop en ,
^
Denekamp, meteen braderie en aangepaste muziek op de
eindpunten. Voor minimale kosten, maximale ontspanning.
Duw u zelf in de goede richting.
' <. :Bedenk^ifietsen is gezóndw.^Ook voor U.,;.fr|ft 4
Voörjrtlichtin^n: VVV Denekamp; telv 05413:^205,
Vï
KimphuiSi téL,05413-1278 rVeldfiuls, tel. 0S4i|:9212

Voor de laatste dag is een speciaal programma ontworpen. De
fietsers zullen dan in de buurt
van het sportveld in Denekamp
worden opgevangen om dan met
muziek voorop in een lange stoet
Denekamp binnen te trekken.
Daarna zal er gelegenheid zyn In
een soort feestcentrum wat rust
te genieten, iets te eten en te
drinken, waarna speciaal voor de
toeristen een spelenavond zal
worden gehouden.
De VVV In Denekamp die dit
Jaar 75 Jaar bestaat, hoopt dat de
organisatoren van deze RUwieldriedaagse erin zullen slagen er
een Jaarlijks terugkerend evenement van te maken.
De commissie, die de rit heeft
georganiseerd wil het daarop
aansturen en zelfs proberen de
driedaagse officieel erkend te
krijgen als de Twentse rywield-

riedaagse. Van het succes van de
tocht die nu zal worden gehouden op 19, 20 en 21 Juli, zal het
afhangen of men daarin zal slagen.
De deelnemers zullen zich voor
deze
rUwieldriedaagse
tevoren
kunnen opgeven bU de WV. De
Inschrijving kost dan een r-ykadaalder, te betalen bü de start.
Ook bij de start kan nog worden
ingeschreven, maar dan wordt
vijftig cent meer berekend.
Aan de finish krijgen alle deelnemers een medaille. Deze zal
voor alle afstanden gelijk zijn.
Wellicht dat in de toekomst voor
elke afstand een andere medaille
beschikbaar wordt gesteld. Daarover zal in het komende Jaar nog
worden beslist.
Alle verdere inlichtingen over
deze rijwieldrledaagse geeft de
WV in Denekamp en die In Oldenzaal.
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ÏUJWIELDRIEDAAGSE MET
RUIM 600 DEELNEMERS
DENEKAMP — Op de tweede dag
van de Denekampse rijwielüriedaggse zijn vanmorgen ruim 600 deelnemers vertrokken in de richting Vasse, Lattrop en Reutum.
„Er zijn nogt geen uitvallers te
'melden", aldus de VVV Denekamp,

die zoals bekend de driedaagse in
het kader van haar 7&jarig jubileum op touw heeft gezet. De meeste deelnemers rijden de afstand van
40 km. Toch zijn er nog ruim 60
mensen die elke dag een „etappe"
van 100 km afleggen.

Onder • de deelnemers zijn veel
■gezinnen. Ook de jeugd is goed
vertegenwoordigd. Daarnaast fietsen
veel oudere echtparen mee.
Morgen gaat de tocht in de richting De Lutte en Losser. Omstreeks
half zes morgenmiddag worden de
deelnemers op het sportterrein aan
de MoleTidijk verwacht. Vandaar zal
men . gezamenlijk naar. het marktplein fietsen waar omstreeks zes
uur de slotceremonie wordt gehouden.
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