AGENDA:
Donderdag 10 mei Dauwtrappen MTB
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Donderdag 7 juni Streetrace MTB

KONINGSSPELEN
Vrijdag 20 april heeft WTC tijdens de koningsspelen op de basisschool een clinic gegeven. Jan Koster, Bianca Kuik,
Gert Jan van den Bosch en Henk Slager hebben zich ingezet om de kinderen van groep 7 en 8 kennis te laten maken
met het MTB-en. Het was een zonnige en geslaagde ochtend met veel enthousiaste kinderen.

CLUBTOCHT ZONDAG 22 APRIL
Vandaag stond er weer een WTC Ruinen Clubtocht op het programma. Onder stralende weersomstandigheden
waren 32 sportieve fietsers op komen dagen voor deze rit. Richard Stevens en Jan Boverhof hadden namens de
afdeling Uffelte de organisatie op zich genomen. Dit hebben ze erg goed gedaan. Een prachtige route was het
resultaat. In een snelle en een sportieve groep ging het richting noordwest Overijssel. We hadden wind mee, dus er
werd mooi doorgereden.
Via Giethoorn en Nederland ging het op de dijk Blokzijl - Kuinre aan. Dit is een geweldig mooi stuk om te fietsen,
__________________
vooral als je de wind mee hebt. In Ossenzijl werd aan de gracht het traditionele appelgebak genuttigd. Hierna ging
INPUT
het verder richting Steenwijk en Havelte. Nu echter met
een stevig briesje tegen. Enkele noeste arbeiders zagen
Wanneer
je
mededelingen,
nieuwtjes,
agenda
tips,
foto’s
o.i.d.
hebt
dan graag
naar:was iedereen
hierin een uitdaging en nestelden zich aan kop om die ook niet
weer
af te
geven.
Terugmailen
in Ruinen
wtcruinen@gmail.com
voldaan en kon het terras van Hees ook nog even
aandacht gegeven worden. De sportieve groep heeft 90 kilometer
gereden in een gemiddelde van 27,5 km per uur, de snelle groep heeft 100 kilometer gereden in een gemiddelde
WIJZIGINGEN
van 30,5 km per uur. (Wim J.)
Wanneer er iets verandert m.b.t. adres of email. Dan graag doorgeven. Dan blijf je de nieuwsbrieven, en mailtjes
ontvangen.
ite Site: www.wtcruinen.nl
: www.wtcruinen.nl

NTFU.NL
Misschien heb je het al gezien maar de NTFU website is vernieuw. Qua uiterlijk is de website flink opgefrist.
Op de oude website had je per vereniging of stichting één inlog, vanaf nu heeft iedereen een eigen inlog. Omdat de
NTFU over zijn gegaan nar een persoonlijke inlog, moet je je met je eigen lidnummer registreren op de nieuwe
website.
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.

