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

Denekamp, 14 Deo.

Geachte Heer Wiefferink,

Zoals U weet organiseert de Stichting Wielerevenementen op
zondag 8 Janauari 1984 de Int. Wielerveldrit van Denekamp.

Gaarne doen wij weer een beroep op U voor de organisatie van de
fietscross wedstrijd, welke weer op het middenterrein zal plaatsvinden.
De mogelijkheid voor inschrijving willen wij ook graag weer via de
V.V.V. laten lopen, en tevens de mogelijkheid van voor inschrijving
aan de Open Denekampse Cross Trimloop.

Het programma voor die dag luidt als volgt:
11.00 uur Start wedstrijd liefhebbers en veteranen
12.00 uur Start wedstrijd nieuwelingen
13.00 uur Start wedstrijd junioren
13.45 uur Start Cross Trimloop
14.30 uur Voorstelling van Profs en Amateurs.
15.00 uur Start wedstrijd voor profs en amateurs.
16.10 Huldiging van profs en amateurs
17.30 uur Prijsuitreiking bij Restaurant Marktzicht.
( profs, amateurs, cross trimloop en fietscross)

De wedstrijden van de fietscross zullen gedurende het programma gehouden
worden vanaf + 14.00 uur.
Hopende u hiermede van dienst te zijn geweest , en afwachtend op Uw
antwoord, verblijf ik namens de Stichting Wielerevenementen Denekamp

hoogachtend,
H.B.M. Leferink
Secretaris.
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Geachte Heer Leferink,
N.a.v. uw schrijven d.d. 12 dezer,delen wij U mede,dat wij mee willen
helpen om de fietscross voor de jeugd te doen slagen.
Het lijkt ons echter wel verstandig om hierbij ook enkele tijdwaarnemers
van de Z.G. "De Dinkel" te vragen.Deze mensen moeten dan wel in het bezit
zijn van stopwatches,want de vorige keer moesten wij op het laatste moment
nog chronometers ophalen.
Een en ander is reeds met dhr. J,Kamphuis mondeling overlegd.
Voorts zal de mogelijkheid worden geboden bij ons op het kantoor voor
inschrijving,zowel voor de fietscross als voor de trimloop.
Betreffende het laatste onderdeel verzoeken wij U ons mede te delen hoe
hoog de inschrijfkosten zijn.
Voorts nemen wij aan, dat U voor de publikatie in de diverse dag- en weekbladen zorg zult dragen.
Wij wensen uw stichting alsmede alle medewerkers sfeervolle kerstdagen
en een voorspoedig en sportief 198^ toe.
met vriendelijke groeten,
V.V.V. Denekamp
namens deze,
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