AGENDA:
vrijdag 20 april Jan K., Bianca en Gert Jan MTB clinic ’t Oelebrod
zondag 22 april Clubtocht racefiets
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SNERTTOCHT Zondag 25 maart hebben we ons wegseizoen officieel geopend met de jaarlijkse Snerttocht.
34 enthousiaste racefietsers hebben zich op de Brink gemeld. Er was een mooie mix van jongens en meisjes,
jongere ouderen, oudere jongeren en zelfs een aantal echte jongeren. Hopelijk is hiermee een trend ingezet dat ook
de jeugd WTC weet te vinden. Op het programma stond een rit van 80 km voor de snelle groep en een rit van 70
km voor de toergroep. Onder prima weersomstandigheden gingen we in 3 groepen van start. De rit ging naar Amen,
waar in café de Amer een stop werd gemaakt. Terug in Ruinen werd bij café hees een heerlijk kop snert gegeten.
Een mooi seizoensopening, hopelijk is deze mooie opkomst een goede opmaat voor de rest van het seizoen. (Wim. J.)

START SEIZOEN MTB
2 dagen na de snerttocht stonden er welgeteld 9 personen op de Brink voor de eerste rit op dinsdagavond. Het kan
__________________
aan het weer liggen want er lag een buitje op de loer. Ook was het goed mogelijk dat de beentjes van afgelopen
INPUT
zondag nog niet hersteld zijn maar heel erg groot was de groep niet. We hopen in ieder geval op een mooi MTB
Wanneer je mededelingen, nieuwtjes, agenda tips, foto’s o.i.d. hebt dan graag mailen naar:
seizoen.
wtcruinen@gmail.com
AFTRAP BIJ ANRT
3 dagen na de snerttocht was er een aftrap bij Arnt
in de bikeshop. Een groep van ongeveer 16 WTC-ers heeft hier
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naar de werkplaats waar we ook kennis met Gerben Mos hebben gemaakt. Beide enthousiaste heren met een passie
voor fietsen hebben ons tips en trucs gegeven omtrent onderhoud van een fiets.
ite Site: www.wtcruinen.nl
: www.wtcruinen.nl

We zijn druk bezig om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in orde te maken.
Hier in de volgende nieuwsbrief meer informatie over.
______________________________________________________________________________________________
INPUT
Wanneer je mededelingen, nieuwtjes, agenda tips, foto’s o.i.d. hebt dan graag mailen naar: 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.

