WTC beleefde een prachtige club 3 daagse.
Reisverslag WTC 3-daagse naar het Montferland (tekst van Bé en Wim)
24 uur nadat de mail in februari werd verzonden, was het maximale aantal deelnemers al bijna bereikt. Dit beloofde al
veel goeds. Daarna hebben, na maandenlange voorbereiding, Gert Dekker, Jan Mulder, Wim de Blécourt en Wim
Jalvingh een prachtige locatie gevonden nabij Beek in het Montferland. Wolkenland, het Schoolbuitenhuis van Het
Amsterdams Lyceum, midden in de natuur op een prachtige locatie. Wolkenland - Groepsaccommodatie in Beek. De
routes van dag 1 en dag 3 waren al verkend door de heren.Buienradar voorspelde voor dit weekend stralend weer. De
heenweg wind tegen én naar verwachting voor de terugreis was wind mee voorspeld. Een goed vooruitzicht. Uiteindelijk
waren er 21 fietsende WTC-ers die meegingen én natuurlijk vier HHB (Heel Holland Bakt ) dames Ali, Betsy, Greetje en
Jenny. De echtgenotes van de vier organiserende WTC-heren.
Dag 1. (141 km)

Vrijdagmorgen 2 september om 9 uur was het zover. Vertrek vanaf Café Hees. De bus, beschikbaar gesteld door
Intechneau stond gereed. De bagage werd ingeladen en we werden uitgezwaaid door familieleden, de dames en
spontane voorbijgangers. Teun kwam later die dag. De rit ging richting Beek, via de Lemelerberg met een koffiestop na
50 km in Lemelerveld. Vervolgens via de Sallandse Heuvelrug richting Almen. In Almen, hier hadden we er al 100 km
opzitten, stonden de dames ons op te wachten met een lunchpakket. Daarna via Hummelo, waar de Normaal fans nog
op de foto konden met hun helden, naar Beek. Hier arriveerden we rond 16.00 uur. Wederom stonden de dames klaas
met lekkernijen om te herstellen. Vocht aanvullen, bedden gereed maken en de ontspanning kon beginnen. Om 18 uur
stond een pasta buffet gereed en Teun arriveerde na een solorit van 115 km om 19.00 uur. ‘s Avonds werden spelletjes
gedaan en de inwendige mens werd goed gevuld.

Vertrek vanuit Ruinen

Jenny, Ali, Greetje en Betsy

Avond sfeerbeeld

Dag 2. (107 km)

Zaterdagmorgen opstaan, ontbijt met pannenkoeken en heerlijke broodjes en om 10.00 uur per fiets te vertrekken. De
2e dag stond een rit gepland naar Elten, Berg en Dal en het Reichswald bij Kleef. Twee keer werd de grote Rijnbrug bij
Emmerik bedwongen en het werd een pittig dagje met veel klimwerk. Wederom een stralende dag en prachtig fietsweer.
Bij “thuiskomst” stond de lunch al klaar. ’s Avonds hebben we genoten van een BBQ en muziek via Spotify live begeleid
door Hans met zijn gitaar.
Dag 3. (145 km)

Na het ontbijt, wederom met pannenkoeken en heerlijke broodjes vertrokken we om 9.00 uur uit Beek. Via de Posbank,
waar we van de weg werden gehaald voor de passage van de SIMAC Ladies Tour, naar Hall. In Hall stonden de dames
ons al op te wachten met koffie en gebak. Vervolgens langs de IJssel en dwars door het oude centrum van Deventer
met een tussenstop in Heino. Na de lunch weer richting Ruinen. De hele rit wind in de rug dat was erg fijn. In Ruinen
stonden naast de dames, familieleden, terrasbezoekers ons met applaus te ontvangen. Het is een prachtig weekend
geweest, geweldig gezelschap, bijzonder mooi weer, een heel mooi onderkomen en verwennerij van de bovenste plank
door de dames.

Tot slot

Gert, Jan, Wim en Wim bedankt voor de organisatie. De HHB-dames Ali, Betsy, Greetje en Jenny, wat hebben jullie een
werk verzet. Al die lekkernijen, fantastische planning en wat kunnen jullie lekkere gerechten, toetjes en gebak maken.
Na bijna 400 km fietsen ben ik met meer kilo’s thuis gekomen dan ik vertrok, aldus Bé. Wegkapitein
Wim, complimenten hoe jij alles in de gaten hield en de “snelle” jongens in toom
hield. Fotograaf Richard en Vlogger Kees bedankt voor de vele mooie foto’s en
vlogs. Al met al een Top weekend, het weer kon niet beter!! Het is onmogelijk om
de vele foto’s te delen maar wat was het een geslaagd weekend. Zeker een
aanrader om mee te gaan voor een volgende editie! Op het terras een toost voor
de organisatie, de dames en ook voor de fietsers met de nodige km in de benen!!!
RABO CLUBSUPPORT
Rabo ClubSupport WTC doet ook dit jaar mee met de Rabo ClubSupportActie, deze actie
loopt t/m 27 september 2022. 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

KLEDING BESTEL MUDULE
De Lorini kleding bestel module gaat binnenkort weer open.
Hier is de mogelijkheid om club kleding te bestellen, voor meer
Informatie zie bijgevoegde mail.
NIEUWE LEDEN
Jaap Bossenbroek. Wij wensen je heel veel fietsplezier!
AGENDA:
Zondag 25 september - Weg clubtocht
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.

