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AGENDA
Zondag 23 april
Clubtocht
Racefiets
__
Donderdag 22 juni
Tijdrit (informatie volgt)
Clubtochten.
___________________
De

bestelling

van

de

nieuwe kleding is de deur
uit !!!

2010 Havelte

Allereerst bedankt voor de positieve reacties n.a.v. de eerste nieuwsbrief. De frequentie hangt
af van de input en of er mededelingen zijn.
MTB Marathon
Zondag 5 maart hebben 539 fanatieke ATB-ers deelgenomen aan de Marathon. De foto’s en
het verslag is te vinden op: www.mtbmarathonvanruinen.nl
SNERT tocht
Afgelopen zondag hebben 38 WTC-ers genoten van de eerste clubtocht van dit jaar ! Een
prachtige tocht met alles erop en eraan; gezellig geklets, hilariteit bij en op het pontje van
Jonen, appelgebak bij Geertien (Muggenbeet) een lekke band, een klapband en na afloop een
heerlijke kop SNERT. Kortom een geweldige opening door de Weerribben met dank aan Albert
Luten en Henk Bonen.

________________
INPUT
Wanneer je
mededelingen, nieuwtjes,

Nieuwe opzet van het zomerseizoen van start
Dinsdag 28 maart stonden er welgeteld 20 ATB-ers op de Brink. Zoals afgesproken in
verschillende groepen.

agenda tips, foto’s o.i.d.
hebt dan graag mailen
naar:

Donderdag 30 maart, bijna 10 personen met de racefiets voor de aftrap van het seizoen.
Hopelijk is hiermee een begin gemaakt voor een goede opkomst zodat er ook in verschillende
groepen kan worden getraind. De eerste reacties zijn positief: Leuke training, mooi rondje, kort

wtcruinen@gmail.com
WIJZIGINGEN
Wanneer er iets verandert
m.b.t. adres of email. Dan
graag doorgeven.
Dan
blijf je de nieuwsbrieven,
en mailtjes ontvangen.

en krachtig.
Nieuwe leden eerste kwartaal:
Rens Heestermans, Bertjan Hooijer, Anton Coops, Hans van der Zee, Bé Hagedoorn, Roelof
Bousema, Jeanet Bloemert, Paul Mos. Allemaal veel fietsplezier bij de WTC gewenst !!
App groepen
Wil je toegevoegd worden aan een van deze groepen, geef dat dan door aan de betreffende
beheerder. WTC’ers = Alien 06 – 23 14 53 64, Dames MTB = Bianca 06 – 29 73 03 70
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