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Nieuwsbrief nr. 2 -2019

Ons nieuwe logo
We hebben er op de jaarvergadering er al over gesproken om ons logo te vernieuwen en
aan te passen naar de huidige tijd. We zijn uiteindelijk op bijgaand ontwerp uitgekomen
waarbij het logo staat voor dynamiek en sportiviteit . Vanaf heden zal dit logo worden
ingevoerd op alle uitingen zoals kleding, website etc. De clubkleuren blijven onveranderd.

Website
Er wordt gewerkt aan onze nieuwe gebruiksvriendelijke website met een nieuwe eigentijdse uitstraling. We
verwachten binnenkort online te gaan. Nadere info volgt.
Activiteiten programma 2019
Op 12 februari hebben jullie de activiteiten agenda ontvangen zoals we die in de jaarvergadering hebben vastgesteld.
Deze agenda vind je ook op onze website. Naast de maandelijkse clubevenementen hopen we ook op een goede
opkomst op de trainingsavonden op dinsdagavond (ATB) en donderdagavond (Racefiets naar Col du Vam)
We beginnen het trainingsprogramma vanaf 2 april als de zomertijd wordt ingevoerd en starten om 19.00 uur.
Het wekelijkse toerfietsrondje op zondagmorgen vanaf 8.30 uur blijft ongewijzigd.
__________________
MTB Route “Zuidwolde –Dwingelderveld”
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Brink en Wethouder Jan van ‘t Zand mochten samen met ons proberen een heuse kombocht aan te leggen.
We hebben heel veel publiciteit gehad. Vrijwel alle lokale en regionale media hebben er aandacht aan besteed.
We hebben zelfs TV Drenthe op bezoek gehad. WIJZIGINGEN
Wanneer er iets verandert m.b.t. adres of email. Dan graag doorgeven. Dan blijf je de nieuwsbrieven, en mailtjes
ontvangen.
ite Site: www.wtcruinen.nl
: www.wtcruinen.nl

Wat is de stand van zaken?
We hebben in de afgelopen 6 weken hard doorgewerkt. Er zijn inmiddels zo’n 300 machine uren ingezet en een
veelvoud aan vrijwilligersuren. Hulde aan alle vrijwilligers! In verband met het broedseizoen moeten we nu het werk met
machines stoppen. Werken met machines mag pas weer vanaf medio juli. We hebben de 1e fase nagenoeg geheel af
kunnen ronden. Dat betekent dat dit parcours van 19 km in gebruik is. Mooie opstapplaatsen zijn de parkeerplaats bij
het Bovenveen aan de Echtenseweg en de parkeerplaats bij Gijsselte. Uiteraard zijn enkele plekken van de singletracks
nog wat zacht en oneffen maar dat wordt steeds beter naarmate de route meer bereden wordt. Bovendien lopen we
het parcours aan het eind van de zomer nog even na. We hebben van diverse MTB-ers al complimenten gekregen voor
de mooie route met de vele singletracks!

Bebording
De gehele nieuwe bebording moet nog worden aangebracht, we zijn nog in bespreking met een leverancier. Voorlopig
hebben wij de oude route paaltjes gebruikt zodat de route in elk geval uitgezet is en gebruikt kan worden.
Uiteraard komt de route ook digitaal beschikbaar. Voorlopig hebben we dus even een aanlegpauze tot na half juli.
We zijn voornemens om met de vrijwilligers van de afgelopen periode met een hapje en drankje de eerste fase af te
sluiten en daarmee onze dank uit te spreken.
Fase 2
Ondertussen hebben we een concept route gemaakt voor fase 2 die gepland is tussen Ruinen en de bestaande route
in het Dwingelderveld. Natuurmonumenten is daar onze belangrijkste partner. We hopen binnenkort het routetraject en
de mogelijkheden te kunnen bespreken. Na vaststelling hiervan zal ook hiervoor een vergunning worden aangevraagd.
We gaan er van uit dat we dit deel in de winter/ voorjaar 2020 kunnen aanleggen.
Ook vrijwilliger worden?
Je kunt je altijd aanmelden dan word je in de app opgenomen en blijf je op de hoogte van details en kun je je
beschikbaarheid aangeven.
Aansluiting op andere routes
De MTB-club uit Zuidwolde en de MTB-club uit Beilen hebben contact met ons gezocht. MTB Zuidwolde gaat in
navolging van onze plannen met hun MTB-route aan de slag om deze op te knappen en spannender te maken. Verder
zijn er kansen bij de surfplas Nijstand om daar mooie dingen te doen
De ATB-club uit Beilen maakt een verbinding van Spier naar de VAM waardoor een doorgaande MTB-route van Ruinen
naar het ATB-park bij de VAM ook werkelijkheid wordt.
KORTOM: We liggen op schema!!!! We willen onze dank uitspreken voor de enthousiaste vrijwilligers die dit
allemaal mogelijk maken. Het kost heel wat (gezellige) inspanning maar je krijgt er ook wat voor terug!!
.
Nieuwe WTC leden: Jaronn Meekhof, Ruud Smit, Roel Vos en Harry Nooitgedag. Heren allemaal veel fietsplezier
gewenst, Hopen jullie binnenkort te zien.

Ongevallenverzekering NTFU ter informatie uitgebreide versie op de site van NTFU.
NTFU-leden zijn standaard verzekerd tegen schade aan de fiets. Daarnaast zijn zij ook verzekerd tegen ongevallen op
het moment dat ze deelnemen aan een NTFU-activiteit. Dit kan een toertocht, maar ook een clubrit of -weekend in het
buitenland zijn.
Meld ongevallen binnen 24 uur! Het is belangrijk dat de verzekeraar zo spoedig mogelijk op de hoogte is van het
ongeval. Meld een ongeval daarom altijd binnen 24 uur aan de NTFU via info@ntfu.nl info@ntfu.nl. Wij nemen
vervolgens contact op met de verzekeraar. Aan de hand van onze informatie neemt de verzekeraar contact met je op.
Gebeurt het ongeval in het weekend? Laat het ons dan uiterlijk maandagochtend weten. (Tekst NTFU)

Iedereen een heel fijn fietsseizoen gewenst. De laatste zondag in maart staat de Snerttocht (racefiets) op
het programma. We hopen op een mooie opkomst. Verdere informatie hierover volgt.

