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Dinsdag 16 juli Tijdrit
Zondag 21 juli Klaverblad clubtocht 40-80-120-160 km
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Beste WTC-er,
De vernieuwde website is live! Misschien al gezien? www.ruinen.nl

De CLUB 3 DAAGSE 13,14 en 15 september gaat NIET door i.v.m te weinig
belangstelling. Jammer, we hopen dat er volgend jaar meer belangstelling voor is.

ACTIVITEITEN
Donderdag 30 mei stond dauwtrappen op het programma. Voor dag en dauw stonden er 25 WTC-ers op de Brink
__________________
voor deze clubtocht. Aaldert Hooijer en Bianca Kuik hadden een mooie route bedacht. In 2 groepen zuidwaarts richting
Oldenhave en Hees om vervolgens in de bossen vanINPUT
Boswachterij Ruinen te gaan fietsen. Ondertussen hadden
je mededelingen,
nieuwtjes,
tips, foto’s
o.i.d. hebt
mailen
naar:
Betsy en JanWanneer
Mulder een
spetterend ontbijtbuffet
bijagenda
de speelweide
klaargezet.
Hetdan
wasgraag
heerlijk,
Betsy
en Jan bedankt
wtcruinen@gmail.com
voor de goede zorgen. Ter afsluiting zijn we richting
de nieuwe vaste route gereden. Aaldert had zich geïnstalleerd
langs de route om een paar foto’s te maken voor de vernieuwde site. Iedereen kon zich hier naar eigen wens uitleven
om daarna weer huiswaarts te fietsen. Het was een
gezellige tocht!
WIJZIGINGEN
Wanneer er iets verandert m.b.t. adres of email. Dan graag doorgeven. Dan blijf je de nieuwsbrieven, en mailtjes
Vrijdag 21 juni was het midzomer, de langste dag. Reden voor de WTC om een MTB midzomeravondclubtocht te
ontvangen.
organiseren. Om zeven uur stonden bijna 30 WTC-ers op de Brink om onder leiding van Henk Slager en Wim de
Blecourt een mooie rit te maken. Vanuit Ruinen richting Ter Horsterzand, waar we kennis hebben gemaakt met het
ite Site: www.wtcruinen.nl
Bike Park. Hier hebben we ons vermaakt door de 1,5 km lange technische baan een aantal keer te fietsen. De
: www.wtcruinen.nl
terugweg via het Nuilerbosch naar het Olde Posthuus in Anholt, waar we buiten op het terras hebben genoten van
koffie en gebak. Na de koffie, toen het buiten fris begon te worden,
heeft het gezelschap zich verplaatst naar binnen. Hier hebben we
genoten van een drankje en de hapjes waar Lambert voor had
gezorgd. De laatste kilometers richting dorp was een mooi tafereel,
iedereen had een lampje mee en rond middernacht waren we weer
we weer terug in Ruinen. Bedankt Henk, Wim en Lambert voor
deze prachtige avond.
Zondag 23 juni is er voor de derde keer een Streetrace gehouden. Het had wat voeten in aarde om een datum te
vinden maar uiteindelijk gelukt. De start en finish was bij de Poort en het mooie parcours dat was uitgezet verliep over
de Brink en de Klinge. Deze race is een onderdeel van de Noordelijke Streetrace competitie. Ondanks dat de mussen
bijna van het dak vielen werd er volop gestreden. Dank aan de vele vrijwilligers om dit evenement mogelijk te maken.
NIEUWE LEDEN: : Jannie Neutel en Heleen Flinkert. Dames heel veel fietsplezier gewenst !!
LET OP: TIJDRIT DINSDAG 16 juli
Om organisatorische redenen is de tijdrit is verplaatst naar dinsdag 16 juli ! Excuses dat dit dezelfde avond is dan de
MTB trainingsavond maar dit was de enige optie. De uitnodiging is per mail verzonden. We hopen op een mooie
opkomst.
WTC KLEDING
De actie met Arm- en Beenstukken loopt nog, er kan deze week nog worden besteld. Te bestellen bij Wim Jalvingh,
mail adres: penningmeesterwtcruinen@gmail.com
Verder is er weer kledingvoorraad aanwezig, ook lange broek en Jack en bodywarmer.
Iedereen een fijne vakantie gewenst !

