______________________________________________________________________________________
December Kalender
Er zijn een heel aantal “kalenders” teruggestuurd. Waarvan een
groot aantal met heel erg leuke foto’s van de opdrachten, bedankt
voor de inzendingen. De verloting heeft inmiddels plaatsgevonden,
we hebben Arnt bereid gevonden om deze taak te verrichten.
De hoofdprijs is naar Jan van der Linde gegaan, Jan Koster volgde
op de tweede en Simon Last op de derde plaats. Deze drie heren
ontvangen een waardebon van Arnt’s bikeshop. Verder ontvangt
elke deelnemer een attentie, deze wordt binnenkort thuis bezorgd.
Het filmpje over de verloting is in de app-groep gedeeld. Zit je niet in de app-groep en wil je wel het fimpje zien geef dan
even een seintje. Zie het tweede blad voor een kleine impressie van de ingezonden foto’s.
______________________________________________________________________________________________
MTB Marathon gaat NIET door
Nederland blijft ten minste tot 9 februari in lockdown. Buitenactiviteiten mogen tot die datum plaats vinden met maximaal
2 personen. Veiligheid en gezondheid van vrijwilligers, deelnemers en organisatie staan voor de WTC op de 1e plaats!
Verder verwachten wij dat op 7 maart a.s. de corona situatie het niet toestaat om een buitenactiviteit te organiseren. Om
deze redenen hebben Bé Hagedoorn, Bianca Kuik en Jan Koster, die al druk bezig waren met de voorbereidingen, de
draaiboeken weer in de kast gezet. De MTB Marathon staat nu gepland op 6 maart 2022. We hopen dat het Corona
virus tegen die tijd is bedwongen.
Voor het laatste nieuw van de NTFU zie onderstaande link.
https://www.ntfu.nl/home/nieuws/id/1155/vragen-over-fietsen-in-coronatijd
______________________________________________________________________________________________
Voorbereiding aanleg Fase 2 MTB route
De omgevingsvergunning leek afgelopen december zo goed als rond, tot er bezwaar werd gemaakt. Het bezwaar is
inmiddels bespreekbaar en wordt opgelost. Wel is besloten in verband met de corona perikelen om in het najaar 2021
te starten met Fase 2. We willen geen onnodige risoco’s lopen.
______________________________________________________________________________________________
Nieuwe leden: Frank Streppel en Henk Prins, wij wensen jullie veel fietsplezier!
______________________________________________________________________________________________
Agenda Tot dusverre geen agenda i.v.m de corona maatregelen.
______________________________________________________________________________________________
Wijzigingen
Wanneer er iets verandert m.b.t. adres of e-mail. Dan graag doorgeven middels een mail naar: secretaris@wtcruinen.nl.
Dan blijf je de nieuwsbrieven, de mailtjes en het NTFU blad ontvangen.

