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AGENDA:

Zondag 25 maart snerttocht racefiets
Woensdag 28 maart openingsavond bij Arnt

JAARVERGADERING
Woensdag 21 februari j.l. heeft de jaarvergadering plaats gevonden. Naast de notulen is er een mail verstrekt met
een aantal aandachtspunten en een voorstel voor de 3 daagse. Voor de MTB-clubtocht tocht van 19 november is
nog geen organisatie en de clubtraining Race weer naar de woensdag.
MTB MARATHON
Zondag 4 maart is de MTB Marathon georganiseerd. Dit alweer de 16e editie. Ondanks dat de schaatsliefhebbers
richting Giethoorn zijn afgereisd, zijn er toch nog 447 personen naar Ruinen gekomen om te genieten van de
prachtige route die is uitgezet. Opvallend veel inschrijvingen voor de 80 en de 100 km. Door de harde ondergrond
werd het een zeer snel parcours. Op de site staan de foto’s
NIEWE WTC LEDEN
Jelle Westra, Gerben Kelly. Wij wensen jullie veel fietsplezier !!
Tijdens de jaarvergadering zijn 2 personen toegetreden tot een functie binnen de WTC.
Beide heren stellen zich even voor: Mijn naam is Henk Slager, en sinds dit jaar het
nieuwe bestuurslid van de WTC. Ik ben “gelukkig” getrouwt met Gerlinda, samen hebben
we een dochter en zoon! (Leonie en Ruben) Sinds 1996 wonen we hier in dit prachtige
dorp. Ik ben al bijna 20jaar zelfstandig ondernemer hier te Ruinen, m’n bedrijf is SMB.
(SlagerMontageBedrijf) Samen met een werknemer monteren we keukens en badkamers.
Onze woning staat op het bedrijventerrein, en afgelopen marathon zijn er al velen van
jullie door onze achtertuin gegaan. Afgelopen jaar ben ik begonnen met sporten, gezien
m’n buikje was ik daar ook echt aan toe, ben nu inmiddels een klein jaartje lid van de
WTC. Afgelopen zondag met de club de 1e zondags-training op de racer gehad, en dat
beviel prima! Ik begin de bestuursfunctie met veel plezier. 1 van de taken die ik op me zal gaan nemen, is de vaste
route Ruinen/Echten. Al met al zie ik hier wel wat onderhoud zitten, maar om dat allemaal goed in kaart te brengen,
wil ik graag ideeën, aanmerkingen, oplossingen horen van alle overige WTC,ers. Het is een feit dat de route niet met
__________________
1 vrijwilligersdag er weer top bij ligt. Dat snap ik, maarINPUT
nogmaals, spui alles over de route in een mail naar mij toe!
Het mailadres
hiervoor
is
info@slagermontagebedrijf.nl
Wanneer je mededelingen, nieuwtjes, agenda tips, foto’s o.i.d. hebt dan graag mailen naar:
wtcruinen@gmail.com
Ik ben Rens Heestermans, uit het jaar 1963. Getrouwd met Mineke Kuijer en vader van Josefien. Sinds een jaar
wonen wij in het mooie Ansen. Ik werk als docent architectuur en bouwkunde op het alfa-college Groningen.
WIJZIGINGEN
Daarnaast heb ik mijn eigen architectenbureau. Mijn eerste racefiets kreeg ik toen ik 9 jaar oud was. Op mijn tiende
Wanneer er iets verandert m.b.t. adres of email. Dan graag doorgeven. Dan blijf je de nieuwsbrieven, en mailtjes
reed ik mijn eerste wedstrijd. Dit betekent dus mijn 45ste jaar op de sportieve fiets. Ik heb dus ooit wedstrijden
ontvangen.
gefietst, en jaren lang cyclosportieven gereden op racefiets en mountainbike. De laatste jaren probeer ik minimaal
tweemaal per week een rondje te fietsen, waarvan de zondagochtend met de club.
ite Site: www.wtcruinen.nl
: www.wtcruinen.nl

