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

Int.Wielerveldrit
Zondag 9 januari 1983

UITNODIGING
Geachte Heer,

Secretariaat Karnavalsver,
De Köttelpeern
p/a Dllr. A.Ottenhof
van der Heydenstraat 20
7591 VK DENEKAMP
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Hierbij nodigen wij Uw nieuwe Hoogheid met z'n gevolg uit op onze
Int. Wielerveldrit zondag 9 januari 1983 welke gehouden zal worden op
het recreatieterrein 't Goor, met vele grote veldrit vedetten, aanwezig
te zijn bij het verrichten van het startschot om 15.00 uur.
Het progamma is als volgt:
1. Om 1^.15 uur aanwezig bij ingang Berghummerstraat (winkel Tijkorte).
2. Om 14.25 uur intocht vanaf ingang Berghummerstraat naar Start/Finsch
en Hoofdtribune voorafgegaan door een Boerenkapel.
3. Vanaf hier plaatsnemen op gereserveerde plaatsen op de tribune met
kapel en wachten tot 1^.55 uur.
Intussen komt een Motorclub met motoren binnen die tot ca. 1'4 .50 uur
da voorstellingsronde doen met als duo-passagier de meest bekende
wielrenners.
h. Om 1^.55 uur kleine toespraak van Uw Hoogheid tot het pub1iek waarna
om 15.00 uur het startschot.
5. Na de start en passage van de renners heeft Uw JIcogheid en z'n gevolg
vrijaf (kunnen overal op het terrein of in de diverse tenten
vertoeven) tot _+ 16.00 uur.
6. Om 16.15 uur huldiging van de winnaars door onze Ronde-Miss, waarna
Uw Hoogheid eventueel nog enkele medailles uitreikt aan b.v.,
winnaar Hennie Kuiper, Herman Snoeyink en Erwin Nijboer.

z.o.z.
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Graag een bericht over de te maken kosten c.q. medailles.
N.B.
Tevens berichten wij u dat op zondag 30 Januari 1983 de
Nederlandse Kampioenschappen Veldrijden in Hulsbergen (L).
zijn, waarbij de Denekampers Herman Snoeyink en Erwin Nijboer grote
kanshebbers zijn op een Nederlands kampioenschap.
Inmiddels verblijven wij, met vroendelijke groeten,
namens het bestuur,
H.B.M. Leferink, secretaris

