Jubileumdag zondag 5 september
Op 29 januari dit jaar was het 40 jaar geleden dat de WTC Ruinen is opgericht.
Het eerste bestuur bestond uit: Geert Kreulen, Andries ter Haar, Pieter Waninge,
Willy Borrel en Hendrik Bruinenberg. Tijd voor een jubileumdag en gelukkig heeft
dit i.v.m. de corona omstandigheden toch plaats kunnen vinden.
De Jubileum Commissie Jan Mulder, Gert Dekker, Wim Jalvingh en Wim de Blecourt hebben er alles aan
gedaan om er een geslaagde dag van te maken en dat is zeer zeker gelukt. Vanaf 8 uur in de ochtend was er
“reurigheid” op het plein bij Arnt. Al eerder op deze ochtend waren ook de cateringdames; Betsy, Ali, Greetje
en Jenny al druk in de weer. Het werd in alle opzichten een stralende dag met ideale omstaandigheden, één
en al gezelligheid. Er stonden een aantal activiteiten op het programma, voor ieder wat wils. Naast weg- en
MTB-routes was er ook een mogelijkheid om een knooppunten route te fietsen. In totaal kon je per catagorie
een aantal routes fietsen, waarmee je telkens weer op het plein kwam voor een pauze. Appeltaart,
pannekoeken, broodjes, koffie, thee en wat al niet meer, de dames is niets té gek. Aan het eind van de middag
is er in de Brinkpub, onder het oude gemeentehuis geproost op de WTC. Bij binnenkomst kreeg iedereen een
lootje waarmee WTC kleding bonnen werden verloot. Organisatie heel erg bedankt om van het julileum een
feestelijke dag te maken.

Nieuwe leden: Alex Knol, Mark Smink, Judith Smink, Alwine Hut en Anita Bos. Wij wensen jullie heel veel
fietsplezier.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De dagen worden korter en dus s’avonds ook eerder donker, vanaf nu vertrekken we om half zeven
vanaf de Brink op de dinsdagavond met de MTB en donderdag op de racefiets. M.i.v. oktober zal er
alleen op de zondagochtend om 8:30 uur gezamenlijk worden gefietst.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agenda
Zondag 3 oktober wegtocht vertrek 8:30 uur. Uitnodiging volgt.
Zondag 17 november MTB
Zondag 19 december MTB

