AGENDA
Zondag 29 september 10:00 uur Tijdrit
Zondag 13 oktober MTB clubtocht (i.p.v 6 oktober)
Zondag 10 november MTB Clubtocht

D

Nieuwsbrief
nr. 5 -2019

Beste WTC-er,
TIJDRIT
De 5e nieuwsbrief van dit jaar. We hebben een heerlijk zonnig weekend achter de rug, hopelijk zijn de weergoden
ons komende zondag ook gunstig gezind. Dan staat de tijdrit op het programma.
Lokatie:
Start vanaf:
Parcours:
Aanmelden:

Ter hoogte van De Vorstenburcht, Bosweg 7, 7958 PZ Koekange
zondag 29 september om 10.00 uur
Het parcours is 4,8 km lang, is verkeersluw en telt maar 4 bochten.
t/m vrijdag 27 september 2019, per mail naar janbetsymulder@gmail.com of
via de app: J. Mulder 06- 22 62 15 02

__________________
Meedoen is belangrijker dan winnen! Wij hopen op een sportieve en vooral gezellige ochtend. Tot zondag!
INPUT
Namens de organisatie Jan Mulder en Hans Scholing
Wanneer
je mededelingen, nieuwtjes, agenda tips, foto’s o.i.d. hebt dan graag mailen naar:
RABO CLUBKAS
CAMPAGNE
wtcruinen@gmail.com
WTC gaat dit jaar meedoen met de Rabobank Club
Support Actie. Deze actie loopt van 27 september t/m 11
oktober 2019. Met Rabo Clubkas Campagne investeert de Rabobank in de samenleving door clubs en verenigingen
te ondersteunen. Er zijn wel een aantal voorwaarden
aan verbonden. Voor meer informatie verwijzen wij naar de
WIJZIGINGEN
site
van
Rabobank:
Rabobank.nl/clubsupport
WTC
is
vinden
via onderstaande
link.
wel lid zijn van
de
Wanneer er iets verandert m.b.t. adres of email. Dantegraag
doorgeven.
Dan blijf
je Je
demoet
nieuwsbrieven,
en mailtjes
Rabobank om te kunnen stemmen.
ontvangen.
https://www.rabo-clubsupport.nl/het-drentse-land/deelnemers/details/66027-wielertoerclub-ruinen
Via de mail en Social media kunnen onderstaande flyers de komende week voorbij komen.
ite Site: www.wtcruinen.nl
: www.wtcruinen.nl

CLUBTOCHT MTB ELDERS
Noteer vast in de agenda: Zondag 13 oktober gaan we naar de Utrechtse Heuvelrug. Dat is een week later dan de
oorspronkelijke planning, maar we willen niet te dicht op de Tijdrit zitten die op 29 september is. We gaan daar het
aangelegde MTB parcours fietsen. Spectaculair mooi met steile klimmetjes mooie afdalingen en prachtige
kombochten. Je kunt kiezen voor 40 of 50 km. Kosten 7,50 pp (voor degene die nog geen vignet heeft) Vertrek 8 uur,
Nadere info volgt nog via de mail.
CLUB 3-DAAGSE
Via de mail heeft iedereen een uitnodiging ontvangen voor de Club-3-daagse in het prachtige gebied Weserbergland
in Duitsland van 15 t/m 17 mei 2020.
NIEUWE LEDEN: Marlies Wanders, heel veel fietsplezier gewenst !!
In de volgende nieuwsbrief komen we hopelijk weer met mooie verhalen en foto’s van de komende clubactiviteiten.

