Clubtocht 10 oktober
Om half negen stonden 23 WTC-ers op de Brink voor de laatste weg clubtocht
van dit jaar. Gert-Jan en Aaldert hadden deze dag de leiding. De 2 groepen
vertrokken richting Uffelte, Havelte, Havelterberg, Giethoorn, Zuidveen, Tuk,
Witten Paarden, De Woldberg en Eesveen. Het glooiende landschap achter
Steenwijk (ook wel het vergeten fietsparadijs) is echt een prachtig gebied. De
hoogtemeters werden rond de Woldberg gemaakt. Vervolgens op naar de koffie
pauze mét appelgebak op landgoed de Eese. Weer terug via; Wapse, Diever en
Dwingeloo. Daar het om half negen nog lekker frisjes was werd het zonnetje met de kilometer sterker! Al met
al heerlijk fietsweer. Gert-Jan en Aaldert bedankt.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rabo ClubSupport
WTC doet ook dit jaar mee met de Rabo ClubSupportActie, deze actie loopt t/m 25
oktober 2021. Middels deze campagne investeert de Rabobank in de samenleving
door clubs en verenigingen te ondersteunen. Een voorwaarde is dat je wel lid moet
zijn van de Rabobank het Drentse Land om te kunnen stemmen. WTC is te vinden
via onderstaande link.
https://www.rabo-clubsupport.nl/het-drentse-land/stemmen/?zoekterm=wtc+ruinen
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Voortgang aanleg ATB, meer informatie in de volgende nieuwsbrief
______________________________________________________________________________________
Veld en Mountainbike wedstrijd
Op zondag 24 oktober organiseert WSV De Peddelaars uit Hoogeveen
een Veld en Mountainbike wedstrijd in Ruinen. Aangezien wij als WTC
het organiseren van wieleractiviteiten in brede zin verwelkomen in ons
dorp, hebben wij organisatie en hulp toegezegd aan De Peddelaars.
De opbrengsten van deze wedstrijd komen ten goede van de WTC
clubkas. Jan Koster is coördinator vanuit de WTC. De wedstrijd maakt
deel uit van een reeks wedstrijden, de zogenaamde KNWU winter ICWcompetitie. (www.knwunoord.nl) Er is een samenwerking met speeltuin
vereniging Ravotti, Stichting Evenemententerrein Ruinen, tennis ver.TC
Runa en VVvo. Door deze samenwerking is het mogelijk dat we aan
het Neuzendijk een mooi nieuw evenement kunnen organiseren. Inmiddels is het parcours ( nabij ijsbaan en
Poasbergbossie) al gemaaid en gesnoeid door de WTC - Giant Track onderhoudsploeg. Als je jezelf eens sportief wil
uitdagen is het mogelijk dat je meedoet aan de wedstrijd. Je kunt dan een zogenaamde KNWU- daglicentie aanvragen
middels een account bij www.mijnknwu.nl. Maar je bent natuurlijk ook van harte welkom om als toeschouwer de
wedstrijden te bekijken ( van 10:00 tot 15:00 uur) Voor vragen kun je natuurlijk contact opnemen met Jan Koster tel 0634312587 Meer informatie kan je binnenkort lezen op www.wtcruinen.nl
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agenda:
Zondag 7 november MTB Clubtocht (uitnodiging volgt) en Zondag 19 december MTB eindejaarstocht

