AGENDA:
Dinsdag 26 juni Clubtocht MTB !
Donderdag 12 juli Tijdrit (Racefiets)

Nieuwsbrief nr. 5 -2018

STREETRACE
Donderdag 7 juni om 18:00 uur klonk het eerste startschot van deze avond. Maar de uren, dagen en weken daarvoor was er al
veel werk door de toercommissie verzet om dit tot stand te brengen. De toercommissie en een tiental vrijwilligers hebben deze
dag van vroeg tot laat op de Brink doorgebracht om alles in goede banen te leiden. Het parcours was iets aanpast in vergelijking
met vorig jaar, dit werd met enthousiasme ontvangen. Er werd volop gestreden, in elke categorie was het enorm spannend wie
er met de winst vandoor ging. Voor het publiek was er volop vermaak op de Brink, dit door de korte ronde kwamen de fietsers
vrij vaak voorbij.

.

Er waren maar liefst ruim 150 deelnemers in verschillende categorieën, dat is bijna een verdubbeling van vorig jaar toen er
ongeveer 85 deelnemers waren. De wedstrijd maakte deel uit van de noordelijke Streetracecompetitie dus ook vele toppers
stonden aan de start. Wat ook zeer verheugend is dat we veel jeugddeelnemers hadden en maar liefst 70 deelnemers in de
Funklasse !! De jeugd en fun-klasse (dames en heren) zijn immers onze belangrijkste doelgroepen en we hopen dat volgend
jaar nog meer WTC ‘ers zich uitgedaagd voelen om mee te doen. We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde avond en met
een mooi artikel in de Meppeler Courant.
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een stel andere 55-plussers op gezette tijden een rondje door de omgeving maken en eventueel af en toe aan een toertocht
wtcruinen@gmail.com
meedoen. Bij deze een oproep aan 55-plussers die de wilde haren kwijt zijn en gezamenlijk op pad willen, tenslotte is samen
toch leuker dan alleen. Graag een mail naar wtcruinen@gmail.com dan kunnen wij jullie met elkaar in contact brengen.

WIJZIGINGEN
Wanneer
er iets
verandert m.b.t. adres of email. Dan graag doorgeven. Dan blijf je de nieuwsbrieven, en mailtjes
VASTE ATB
ROUTE
Tijdens de afgelopen jaarvergadering hebben we jullie bijgepraat over onze plannen voor de aanleg van een nieuwe ‘vaste’ ATB
ontvangen.

route. Jan Koster, Albert Luten, Henk Slager en Aaldert Hooijer hebben een plan uitgewerkt die voorziet in een totale
verbindende route van de bestaande ‘vaste route’ vanaf Zuidwolde via boswachterij Ruinen, Anserdennen naar de bestaande
ite Site: www.wtcruinen.nl
vaste route in het Dwingelderveld. We hebben dit totale plan eind april ingediend bij de gemeente De Wolden en de Provincie
: www.wtcruinen.nl
Drenthe. Afgelopen week hebben wij een subsidietoezegging van
de gemeente De Wolden ontvangen van € 55.481,- in het
kader van de regeling “Initiatiefrijk De Wolden“. Ook de Provincie Drenthe heeft ons aangegeven de aanvraag te gaan
honoreren. De toezegging voor hun bijdrage zullen we naar verwachting in juli krijgen. Het gaat dus om substantiële bedragen
waardoor we het echt professioneel aan kunnen pakken. Zodra ook de subsidiebeschikking van de Provincie binnen is komen
we naar jullie met een plan van aanpak.

INGEZONDEN STUK
We hebben een ingezonden stuk ontvangen van een oud WTC lid zijn naam is Himmie Sikkema en woont in Ruurlo. Het is een
te groot bestand om de gehele tekst in deze nieuwsbrief op te nemen daarom is het als bijlage bijgevoegd

NIEUWE LEDEN
Jan Willem Bolderman, Kees Maas en Anne Klomp. Heren veel fietsplezier gewenst !
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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.

