AGENDA:
Zondag 18 november MTB clubtocht
Zaterdag 8 december Dwingelderveld tocht
Zondag 30 december MTB Oliebollenclubtocht

Nieuwsbrief nr. 8-2018

Beste WTC-er, Tis weer tijd voor een nieuwsbrief. Wat zijn we allemaal aan het doen? Ondertussen is de Clubtocht
(race) op 19 augustus verreden, er is oud papier gehaald, de club 3-daagse en de Clubtocht MTB elders zijn ook de
revue gepasseerd. Komende zondag staat er weer een clubtocht op het programma.
3-DAAGSE
Na 3 topdagen zijn de fietsers van de WTC Ruinen moe, voldaan en vooral veilig weer terug in Ruinen. Met bijna
400 kilometer op de teller is er dit weekend goed doorgetrapt. Na vrijdag naar Tecklenburg te zijn gefietst is de
groep op zaterdag gesplitst. Een aantal fietsers hebben de MTB gepakt en hebben een stuk van de bekende
Hermannsweg gereden. Dit was een prachtige uitdagende route. De racefietsers deden een pittige klimtocht.
Ondertussen deden de dames van de verzorging hun uiterste best om allemaal lekkere dingen .te maken. Dames
Dekker, Mulder en Jalvingh bedankt voor de goede verzorging. De avonden werden doorgebracht met eten,
drinken, lekker ouwehoeren en kaarten. Op ons terras met prachtig uitzicht over het dal konden we heerlijk
recupereren. Vandaag zijn we teruggefietst. En net als in het hele weekend hadden we prachtig mooi weer. De
routes gingen over het algemeen over mooie binnen weggetjes waar we konden genieten van het landschap.
Hoewel er snellere en minder snelle fietsers waren, zijn we er toch goed in geslaagd om als homogene groep deze
prestaties neer te zetten. Samengevat: Het waren 3 geweldige dagen. (Wim J.)

__________________
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.
Het jaar is nog niet voorbij er zijn nog 2 clubtochten te gaan maar willen vast de organisatoren van de clubtochten dit
jaar bedanken.
ite Site: www.wtcruinen.nl
25 maart
Wim en Arnt Jalvingh
22 april:
Richard Stevens en Jan Boverhof
: www.wtcruinen.nl
10 mei:
Albert Luten en Bianca Kuik
26 juni :
Wim de Blecourt en Wim Jalvingh
12 juli
Jan Mulder en Hans Scholing
22 juli:
Andre Knol en Albert Luten
19 augustus: Andre Knol en Albert Luten
3 daagse:
Wim Jalvingh, Jan Mulder en Gert Dekker
21 oktober: Aaldert Hooijer en Jan Koster
18 november: Johan Hogeveen, Wim Jalvingh en Wim de Blecourt
30 december: Wim Jalvingh
NIEUWE LEDEN
Heleen Klunder, Henry Eikenhorst, Dea Kruit. Heel veel fietsplezier gewenst !!!!
IN BEELD
Er duiken regelmatig blauwe pakjes op in het bos en op de weg. Is het een wekelijkse vaste route? Zomaar een
rondje op een door-de-weekse dag? Met de Racefiets een blokje om? Of al voor de 3e keer op Col Du VAM? Wanneer
iemand iets te melden heeft of gewoon een fotootje met ons wil delen dan mag natuurlijk altijd! Het mailadres is:
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.

