CLUBTOCHT ZONDAG 25 SEPTEMBER
Bé en Aaldert hadden de eer om de laatste wegclubtocht van dit seizoen te organiseren. De opkomst was prima, 28 WTC-ers hadden
zich verzamelt op de Brink. We vertrokken om 8.30 uur in twee groepen, één groep van 20 personen voor de 110 km en een tweede
groep met 8 personen voor de 95 km. Het weer bij vertrek was fantastisch, zonnig maar wel fris. De route verliep via Pesse richting
Westerbork, Schoonloo, Gees en Exloo om vervolgens te pauzeren in Odoorn. De grote groep had de vaart er goed in, af en toe
moest er wat enthousiasme worden getemperd. Rond 10.15 uur arriveerden we in
Odoorn. We kregen te maken met het personeelstekort in de Horeca, het duurde
allemaal erg lang. Maar goed de sfeer was prima en na 1 kop koffie/thee met een
heerlijke appelpunt vertrokken we na een uur weer richting Zweeloo en Aalden. De
grote groep via Geesbrug, Hollandscheveld via Zuidwolde en Echten weer naar
Ruinen. De andere groep via Meppen, Nieuw Balinge, Tiendeveen, Pesse en
Gijsselte weer naar Ruinen. Op de terugweg werden we verrast door een heftige
regenbui daardoor kwamen we allemaal kletsnat weer terug.
Bé en Aaldert bedankt voor de organisatie.

RABO CLUBSUPPORT
WTC heeft ook dit jaar meegedaan met de RABO ClubSupportActie. Middels deze
campagne investeert de Rabobank in de samenleving door clubs en verenigingen te
ondersteunen. Deze actie heeft WTC een bedrag van € 397,69 opgeleverd. Hartelijke dank
voor het stemmen.

VRIJWILLIGERS GIANT TRACK RUINEN
De vrijwilligers op de Giant Track zijn elke donderdag in de weer om de MTB route er zo
optimaal mogelijk uit te laten zien. Wat voor de MTB-ers natuurlijk zeer prettig is. Het komt
voor dat de vrijwilligers zomaar op een donderdagochtend worden verrast met heerlijke
koeken voor bij de koffie. Dit spontane en zeer attente gebaar door een paar MTB dames
uit Ruinen als bedankje voor het onderhoud. Naast dat het heel erg smakelijk is werd het
zeer gewaardeerd. Bedankt namens de vrijwilligers.

NEUZENDIJKCROSS Op zondag 6 november organiseert WSV De Peddelaars uit
Hoogeveen samen met WTC Ruinen een Veld en Mountainbike wedstrijd in Ruinen. De
wedstrijd maakt deel uit van de ICW Wintercompetitie Noord 20222023. www.knwunoord.nl De wedstrijden worden gehouden op een uit te zetten parcours
op en nabij de ijsbaan en het zogenaamde Poasbargbos aan de Neuzendijk in Ruinen.
KNWU Licentiehouders kunnen inschrijven via www.mijnKNWU.nl
NTFU leden kunnen ook meedoen. Je moet dan wel even een account aanmaken
bij www.mijnknwu.nl Inschrijven op de dag zelf is ook mogelijk. Alleen met contante
betaling. Bij deze een uitnodiging om mee te doen of te komen kijken!

WERKBEZOEK
Woensdag 12 oktober hebben we een gesprek gehad met wethouder Egbert van Dijk, vergezeld
door sportambtenaar Anique Hoorn. Het initiatief lag bij de wethouder. Hij wil graag een breed
beeld krijgen van de verenigingen in de verschillende dorpen en wat hun bezighoudt.
We hebben het gesprek gevoerd in 'De Poort'. Van onze kant waren Aaldert Hooijer (bestuur) en
Jan Koster (evenementen organisatie) aanwezig. We hebben een breed beeld geschetst waar we
als vereniging voor staan, wat we organiseren en wat we voor het dorp betekenen. Ruim 170 leden, vaste trainingen, clubtochten,
NTFU evenementen, recreatieve wedstrijden en onze MTB route. De wethouder heeft aangegeven bewondering te hebben voor het
vele vrijwilligerswerk en wat we ondernemen. Daar is brede waardering voor binnen de gemeentelijke organisatie. De gemeente wil
ons ook graag ondersteunen waar mogelijk. Dat hebben zo overigens ook gedaan in de afgelopen jaren. Denk aan de
evenementensubsidie en de substantiële bijdrage in het kader van initiatiefrijk de Wolden voor de aanleg van de MTB route.
Naast alle positieve nieuws zijn ook knelpunten besproken. Zo ondervinden we een toenemende druk op regelgeving, ingewikkeldheid
bij vergunningverlening. Evenementen organiseren in het Dwingelderveld wordt steeds lastiger, hier en daar onnodige
ingewikkeldheid. Daar wordt niemand vrolijk van en zeker vrijwilligers niet! Egbert heeft aangegeven dat ze openstaan voor
verbeterpunten en dat hij zich daar ook persoonlijk voor in wil zetten. Zo heeft hij ook hulp aan geboden bij de vergunningaanvraag
voor volgend jaar, door partijen even bij elkaar te brengen en kijken hoe we het zo praktisch mogelijk aan kunnen pakken binnen
noodzakelijke regels. Jan Koster plant vervolgafspraken in. De wat moeizame gang van zaken rond het 'loket Dwingelderveld' zal in
het reguliere overleg Dwingelderveld worden meegenomen. Daarnaast wat details over doorbelasting gemeentelijk kosten
doorgenomen.
Het was een goed opbouwend gesprek wat zeker bijdraagt aan de goede samenwerking met de gemeente De Wolden en wederzijdse
belangen. (tekst A. Hooijer)

AGENDA:
Zondag 30 oktober – MTB tocht elders
Organisatie: Kees Timmer
Vertrek:
8:30 uur vanaf Brink/café Hees
Hoe:
Per auto naar de fietslokatie, het is ongeveer een half uur rijden,
er is een bus aanwezig voor het vervoer van de fietsen.
Afstand:
2 routes 45 of 60 km (bij voldoende deelname)
anders 1 groep (route/snelheid aangepast aan ieders wens/ samen uit samen thuis)
Pauze:
Uiteraard koffie/gebak pauze.
Terug:
Streeftijd uiterlijk 13.30 uur!
LET OP! De wintertijd gaat komend weekend in
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.

