VRIJWILLIGERS VASTE MTB ROUTE
Wekelijks zijn de vrijwilligers te vinden bij de vaste MTB route om onderhoud te plegen.
Altijd even enthousiast en als blijk van waardering is de groep afgelopen vrijdag 18 maart
getrakteerd op een welverdiende borrel bij de Stobbe in Ruinen.
MTB CLUBTOCHT GENERALE
Zondag 27 februari was de eerste clubtocht van dit jaar. Deze stond in het teken van de MTB Marathon. Om negen uur
hadden zich 23 personen verzameld bij de bushalte op de Brink. Kapiteins Roelof Warnders, Albert Luten en Jan Koster
hadden elk een groep onder hun hoede. We hebben een deel van de marathon route gereden, met hier en daar nog
flinke waterplassen. De pauze was bij de Bospub in Lhee met de gebruikelijke koffie met appelgebak.
AGENDA
Haal de racefiets maar van stal want aanstaande zondag 27 maart start traditiegetrouw het “zomer seizoen“ met de
zogenaamde snerttocht. De heren Tinus Wils en Arend Bisschop hebben de route uitgezet. Met de belofte “zo mooi
wasie nog nooit” moet het wel een heel mooie tocht worden. We vertrekken om 9 uur vanaf de Brink.
Via de Cyql app kunnen we zien dat er al een aardige groep zich heeft gemeld. De registratie code
I9EB3BKW kun je gebruiken om toegang te krijgen tot onze club omgeving. Klein detail: vergeet de
klok niet te verzetten!!
NIEUWE LEDEN
Evert Luning, Geert van Dijk, Jan Sent Waninge en Roel van Bezoen. Wij wensen jullie heel veel fietsplezier!
DINSDAG MTB EN DONDERDAG WEG AVOND
Dinsdag 29 maart en donderdag 31 maart starten we weer met de door-de-weekse clubtrainingen. Dinsdagavond is de
MTB avond, donderdag de racefiets avond, beide avonden vertrek 19:00 uur vanaf de Brink. Op zondag gaan we ook
met de racefiets op pad, 8:30 uur vertrek ook vanaf de Brink.
INTECHNEAU MTB MARATHON RUINEN
Bé Hagedoorn, Jan Koster, Bianca Kuik en Jan Boverhof hebben veel werk
verricht om alles (vergunningen, routes, NFTU, social media etc… ) te organiseren
rondom deze tocht en de dag zelf in goede banen te leiden. De voorinschrijving
verliep zo voorspoedig dat op zaterdagmiddag 5 maart rond de klok van vieren de
inschrijving gesloten moest worden omdat het maximaal aantal deelnemers al was
bereikt. Burgemeester Inge Nieuwenhuizen heeft zondag 6 maart het startsein
gegeven van de 20ste editie van de Intechneau MTB Marathon Ruinen. Mede door
de afnemende corona maatregelen en het heerlijke lentezonnetje hebben de 50
vrijwilligers, de deelnemers en verder iedereen die erbij betrokken was genoten
van deze fantastische dag. Organisatie en vrijwilligers bedankt !!!
Mutaties
Wanneer er persoonlijke gegevens wijzigen kun je deze zelf via de NTFU account veranderen. Wanneer je mail adres
wijzigt geef dit dan ook even door via de mail naar secretaris@wtcruinen.nl zo blijf je de WTC informatie ontvangen.

