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Stichting Wieler-evenementen Denekamp
PMFKAMP.
:-aar5en 1, 7591 HC DENEKAÏ
Secre tariaat: H.B.M. Leferink, Oude
Telefoon
: 05413 • 3156
Bankrelaties: Rabo-bank 11.07.23.491
A.B.N. 59.37.32.4S3

Deneka.Tic

0nier'-;erp: Int. VJielerveldrit

7 - 12 - 1982

Geachte Heer,

Hierbij nodigen w'j u uit voor de te houden werkvergadering op maandag 13 December 1932
bij

Hotel Restaurant "De Werft" Euröwerft te Denekamp,

Aanvang van deze vergadering is om 20.00 uur.
A-enda;
Vergadering over de organisatie enz. voor de Int. Wielerveldrit 9 Januari 1983.

Indien u verhinderd bent, gaarne afmelden bij

Heraan Leferink,

Tot a.:. r.aar.da.T
H.B.M, Leferink. Geer.

Stichting Wieier-evenementen Denekamp
Secretariaat, H.B.M. Leferink, Oud. Gaarden 1, 7591 HC DENEKAMP.
.Telefoon
: 05413 - 3156
Bankrelaties: Rabo-bank 11.07.28.491
A.B.N. 59.57.32.488

COMMISSIE_PARCOyRBOU¥ERS

1.

Bloemen

H. U/H*<l-v.^.

J tfla U^-it

^#
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*

2. kraan kuiphuis + schuitje r>~*w, u^~f
3. bruggetje
\t.\UlM.
^. 3 kiosken lattrop ophalen
5. 3 series rugnummers

U ^6uX
(veldscholten en motorclub) J"*

O.W.C,

secretariaat

H UV»-V

6. Plakaten - perscentrum - sporhal en rugnummers ophangen.'T-PcwA
i7. Overleg Leferink

waar de reclameborden plus spandoeken.

8. grondboren (Gerwers in 198l) tUo-

E • Vl«V ^^^*^.

f

^

9. kavalletjes of bielzen (Kühlkamp) 9 x in 1982.^1^1/0^.
10. Overleg boerderij Averskamp, waarlangs.

H , U^tlk4o^4

11. Pilonen ^ x Siers +\0o¥anje jassen^ophalen T.p^. f^^j^ ^
12. Waar brandweer (Lef erxnk) - >-^ ^^ ■

ó*^"

,

JLy» V<i

'

^'■

| 13. spuits^Ang sporthal (Leo op de Weegh)^-^"^-^ 14. afladen hekken politie (brief weg Leferink verzorgen T lage Venterink)
15. afladen hekken gemeente ( brief weg Leferink verzorgen T Lageyenterink
16. Takelwagen + aansluiten + borden W.C.
;,

( ook in IJstent)

trekker + wagen inschakelen - Wim Dingeldein doet mee.

17. plusminus hO palen vervoeren vanaf dissel deze zijn van de stichting
ook ingraven (Leferink) • 1^. £j b wi: - IQ^U. U~-^
18. Transport materialen tribune (Meyer) ^^n^i; [A Li
19. Transport 2x trappen Westerik K,v
20. ligger plaatsen FokAill Leferink
21. inrichten 3 materiaal posten.

'
o
( denk aan Hennie Vollenbroek)

fVV^^J.

Ltaj^*—

[Jvv L .

22. bielzen en hek weghalen IJsclub.
23. Borden plaatsen van de Well: "Parkeren veldrit in wwonstraten"
24. plusminus 1 50 palen JW&Tï^-ï of Kühlkamp vervoeren en inboren.
25. Boeve Caravans plusminus h stuks met verwarming J. Busscher
26. Zwiep helpen tenten opstellen ( T. Lage Venterink vragen)
brief weg H. Leferink.

-

2?. Podium Zwemclub (T, lage Venterink)
28. 2 x podiums maken in tent t.b.v, boerenkapel,
29. Aanwijzingen plus kontrole geluid Temmink ( Denk ook aan zandkuil
en aan de Ijsbaan)
30. Ladders-touw-draad- en tangen aanwezig.

.
^c* StA/3^-» ^(W*-i

31 . PENNEN EN LINTEN. V^^^,
32. Meterkast (Meyer ophalen) Brunesse inschakelen + kabels,!**!
33.
3^.
35.
36.

Moet er een DISCO KOMEN????????
ï^ ^f ^^ ' l^^
Fuiken met dranghekken maken ingangen kaartverkoop.
^ , ni
Rozetten voor medewerkers (sters) of controle banden.£<-M
Borden plaatsen " NIET PARKEREN Mulderstraat, Oude Dijk en gedeelte

Wilhelminastraat."
37. aanwijzingen BUS VREDESTEIN waar, plus kachel ( de bus komt
smorgens tussen 00 9.00 uur en 09.30 uur)
^
jf
"38. Start pistool + kogels ( is bij Leferink) 1^")^
39. Afzethekken gemeente ophalen plus zondags afzetten
h0. Bel plus rondebord.

^^VVW1»'

^ W^

kl . Voorzieningen - Manege- herstellen

-SlvLiW/—\\i

tafels en stoelen plus geldkistje controles
Rijplaten ingang Brinkes. 3-r^
k2. witte palen in driehoek van de stichting plaatsen met vlaggen.
op de punten: Tijkorte, Mr. Mulderstraat, Zandkuil en 3 * op terrein.
h3. Bij sneeuw parkoers sneeuwvrij maken materiaal van de ijsclub lenen
vragen J, Busscher.
kk. Salon wagen Reef ( R. van Ommen)
koffie apparaat (Kamphuis)
|
opberg caravan voor materialen •
Bekers etc. voor de koffie.
45. finisch lijn schilderen, s'morgens nadat de Vredestein bus
geplaatst is.
k6. Afzethekken plaatsen
k7. Finisch doek

(Zaterdag en Zondag)

{J^LUOU^

h8. Materiaal O.V.C. Lenen. iVt.U-^
49. Rommel opruimen na afloop.
50. BORDEN h x met opschrift: Entree ƒ 5,00
Kinderen tot 12 jaar ƒ 1,50
Programmal
51. stoelen op podium boerenkapel
52. HONDEN ???????

ƒ

???????

53. rode vlaggen materiaal posten
5'+.
55.
56.
57.
58.
59.

V^ftL-

^V^

Walkie's (REEF + BOSCH)
jLv», Ü ^^^^ .
dranghekken in tenten.
Manege vlak maken
»
oprollen prikkeldraad aveskamp.
gorden in dorp Zondags met parcour en rennerskwartier.
geluidsdagen rond in verschillende gemeentes zaterdags,
vergunningen Leferink. brieven zijn weg. löW^k v-T**

60. GROTE KASSA Veldscholten
61. ophalen reclame borden.
62. materiaal fietscross. V.V.V. Dhr. P. Viefferink
Succes en veel werkplezier.

