SNERTTOCHT
Zondag 27 maart is traditiegetrouw het “zomer seizoen” met de zogenaamde snerttocht geopend. De WTC-ers uit Pesse
Tinus Wils en Arend Bisschop hadden een mooie rit in petto voor de 28 leden die zich op de Brink haddden verzameld.
De groep werd gesplitst en om negen uur vertrokken we in 2
gelijkwaardige groepen, hoe kan het anders, richting Pesse.
Vervolgens via Stuifzand, Noordscheschut, Nieuwlande,
Zwinderen naar Gees. De pauze was bij ijssalon Talenti in
Gees. Hier hebben we heerlijk in de net verbouwde boerderij
van koffie en gebak met ijs genoten. Vervolgens via
Mantingerveld, Drijber, richting VAM en Gijsselte terug naar
Ruinen. In Ruinen hadden we bijna het gehele terras bij café Hees tot onze beschikking en in het zonnetje genoten van
heerlijke huisgemaakte snert. Tinus en Arend bedankt voor de mooie rit van 70 km, een mooi begin van het seizoen.
IN MEMORIAN
Woensdag 6 april j.l. is ons lid Gerlinda Slager, vrouw
van bestuurslid Henk Slager, overleden. Gerlinda was
een actief, betrokken en zeer gewaardeerd lid van onze
vereniging. Ze heeft enorm genoten van de gezellige
MTB ritjes met de dames, ze had er zichtbaar plezier in.
Wij willen Henk, Leonie en Ruben veel sterkte wensen
met het verlies van deze prachtige vrouw.

DINSDAG, DONDERDAG EN ZONDAG CLUBTRAININGEN
Naast de zondagen zijn we inmiddels ook op dinsdag (MTB) en donderdagavond (weg) gestart met de clubtrainingen.
Beide avonden vertrekken we om 19:00 uur en op zondag om 8:30 uur vanaf de Brink.
NIEUWE LEDEN
Monica Scheper en Rens Boekhoff. Wij wensen jullie heel veel fietsplezier!
AGENDA: CLUBTOCHT 24 April
Zondag 24 april staat de voorjaarstocht (weg) op het programma, vertrek 8:30 uur! Jan Boverhof en Richard Stevens
hebben de leiding. In de Cyql app is een opmerking geplaatst: “mooie tocht over autoluwe wegen en een schitterende
koffie locatie”. De tocht is rond de 100 km. Wil je mee? Meld je dan aan via de Cyql app, heb je geen app? Dan ook zeker
welkom !!! tot volgende week zondag.
CYQL - APP
Via de Cyql app kun je aangeven wanneer je aan een activiteit deelneemt. De registratie code is I9EB3BKW
(eerste is een hoofdletter i) deze code kun je gebruiken om toegang te krijgen tot onze club omgeving.
Mutaties
Wanneer er persoonlijke gegevens wijzigen kun je deze zelf via de NTFU account veranderen. Wanneer je mailadres
wijzigt geef dit dan ook even door via de mail naar secretaris@wtcruinen.nl zo blijf je de WTC-informatie ontvangen.

