AGENDA:
Woensdag 6 februari:
Vrijdag 15 februari:
Zondag 3 maart:
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Jaarvergadering
Officiële starthandeling “nieuwe route”
MTB Marathon van Ruinen

Informatie m.b.t. MTB Route “Zuidwolde –Dwingelderveld”
We zijn aan de slag met fase 1 !!!!
Op 28 december hebben we de aanlegvergunning gekregen voor fase 1 van onze
nieuwe mtb route. Deze fase gaat over het rode gedeelte van de routekaart en heeft
betrekking op de boswachterij Ruinen waar we de bestaande route gaan opknappen
en aanpassen. De vergunning betekent groen licht voor de aanleg en tijd om de leden
gedetailleerd uit te leggen wat de bedoeling is.
Op woensdag 16 januari hebben we een zeer geslaagde voorlichtingsavond gehouden
in buitencentrum de Poort. Patrick Jansen van het bedrijf Tracks & Trails heeft ons
op een inspirerende wijze tekst en uitleg gegeven hoe we het aan gaan pakken.

__________________
INPUT
Wanneer je mededelingen, nieuwtjes, agenda tips, foto’s o.i.d. hebt dan graag mailen naar:
wtcruinen@gmail.com
Er waren ongeveer 35 belangstellende WTC leden. Aan het eind van de avond
hadden we al een behoorlijke lijst met vrijwilligers die graag willen helpen!
WIJZIGINGEN
Vrijdag
1
februari
zijn
we
van
start
gegaan.
Natuurlijk
moest
Wanneer er iets verandert m.b.t. adres of email. Dan
graag doorgeven. Dan blijf je de nieuwsbrieven, en mailtjes
eerst de keet in gebruik genomen worden die we van Ronald Luning
ontvangen.
beschikbaar hebben gekregen. De koffie is goed !
ite Site: www.wtcruinen.nl
: www.wtcruinen.nl

We concentreren ons in de eerste week op het aanpassen van routedelen,
daarna gaan we ook met nieuwe single-tracks aan de gang. We kunnen eerst tot medio maart aan de gang.
Daarna begint het broedseizoen en kunnen we eind van de zomer weer verder.

Officiële start
We gaan ook even een officieel tintje geven aan de start van de werkzaamheden.
De planning is om op vrijdag 15 februari om 15.00 uur een ‘officiële starthandeling’ plaats te laten vinden. Dat
gaan we doen bij de nieuw aan te leggen single track langs de Echtenseweg, parallel aan het nieuwe betonfietspad
ter hoogte van recreatiepark Bovenveen.
De handeling vindt plaats door Jan van ’t Zand (wethouder) en Henk Brink (gedeputeerde).
Zij vertegenwoordigen onze belangrijkste financiers.
Belangstelling en wil je ook een bijdrage leveren? Iedereen is van harte welkom.
Even een uiteenzetting van de organisatie :
Het WTC begeleidingsteam bestaan uit:
Albert Luten:
Werkbegeleiding
Jan Koster:
Werkbegeleiding
Henk Slager:
Werkbegeleiding en coördinatie vrijwilligers /coördinatie inhuur derden /aannemers
Aaldert Hooijer:
Contacten / contracten met financiers en leveranciers / Publiciteit
Wim Jalving:
Financiële bewaking /controller
Technische begeleiding:
Patrick Jansen (Tracks & Trails)
Inhuur kranen en machines:
Ronald Luning.
Uiteraard willen we ook gebruik maken van de diensten van Kraanverhuur Stefan Meekhof, onze (kleding) sponsor.

Als je een bijdrage wilt leveren of je kent iemand die dat graag zou willen neem contact op met
Henk Slager 0653681150
. bent. Je kunt
Je wordt dan opgekomen in de vrijwilligers-app en kunt aangeven wanneer en hoe je beschikbaar
zowel op doordeweekse dagen helpen als op zaterdagen.
Wat kun je zoal doen:
• Snoeien van struiken en bomen
• Handmatig bijwerken van de paden en kombochten’
Wat mag je verwachten:
• Duidelijke begeleiding
• Verse koffie met koek
• Gezelligheid
• Handgereedschap voor zover je dat zelf niet hebt
• Een WTC werkjas
• Zorg voor goede kleding en stevige schoenen

