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Agenda

tocht van 3 dagen door Oost Nederland om
uiteindelijk weer in Rijssen terug te komen.
Hij zal plaatsvinden van 10-13 april.
Het belooft een prachtige route te worden
met mooie uitzichten, veel variatie, leuke
dorpjes en op zondag het Paasvuur in
Rossum.
Klik hier voor meer informatie.

April
10-13 Paastrektocht.
25-26 Basiscursus fietsreparatie
Mei
2-3
9-10
10
16-17
20-24
30-31

Basiscursus fietsreparatie
Voorjaarsweekend
Algemene Leden Vergadering
Vervolgcursus fietsreparatie
Hemelvaartstrektocht
Basiscursus fietsreparatie

Lentetrektocht
Anita Mathijssen organiseert van 30 april - 3
mei een lente-trektocht. Een prachtige tocht
naar Zeeuws Vlaanderen en West Vlaanderen
(België) door natuurgebieden ”het Zwin” en
“het Verdronken Land van Saeftinghe”.

Juni
5-21
Buitenlandtrektocht Tsjechië
................................
Waarom weer een nieuwsbrief?
Zoals je ziet, heeft de Wereldfietser deze
lente weer een groot aantal inspirerende
activiteiten op het programma staan. Zoals
velen van jullie weten, kondigen we onze
activiteiten uitgebreid aan op onze website
www.wereldfietser.nl. We kunnen ons echter
voorstellen dat sommige leden daar niet vaak
naartoe surfen. Vandaar dat we de
elektronische nieuwsbrief nieuw leven hebben
ingeblazen. Hopelijk zien we je binnenkort bij
één van onze activiteiten!

Klik hier voor meer informatie.
Voorjaarsweekend
Op 9 en 10 mei is het weer zo ver: Het
voorjaarsweekend op camping Le Parage in
Noordwijk. We luiden zaterdag het nieuwe
seizoen in met een fietstocht langs de mooie
bloemenvelden. Je kunt natuurlijk mee-eten
op
zaterdagavond
met
hierna
zeer
inspirerende lezingen.

Paastrektocht

Op zondag hebben we om 10 uur de
ledenvergadering.
We willen hier laten zien wat we het
afgelopen jaar gedaan hebben en we zijn
benieuwd naar jullie reactie daarop.
Kijk op de website voor meer informatie.

Voor de Paastrektocht verzamelen we dit jaar
aan de voet van de Sallandse Heuvelrug in
Rijssen. Zaterdag vertrekken we voor een
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Hemelvaartstrektocht
We organiseren van 20 t/m 24 mei een
Hemelvaarts-trektocht. We fietsen door Zuid–
Limburg, Nord-Eifel Ardennen, Voerstreek, en
de Haspengouw, een garantie voor veel
dorpjes, kastelen, en Konditoreien.

25-26 april 2009:
2-3 mei 2009:
16-17 mei 2009:
30-31 mei 2009:

basiscursus
basiscursus
vervolgcursus
basiscursus

Ook in het najaar zullen weer cursussen
gegeven worden. Welke weekenden wordt
terzijnertijd bekend gemaakt.

Klik op deze link voor meer informatie.

Plaats
is
steeds
het
Groningse
Kiel
Windeweer. De cursus en bestaat uit theorie
maar vooral uit praktijkblokken. Aan de hand
van
een
cursusboek
geeft
Marten
fietsreparatiecollege. In zijn professionele
werkplaats kun je in teams proberen de
theorie in praktijk te brengen.
Voor meer informatie klik hier.

Buitenlandtrektocht Tsjechië
Alweer voor de vijfde maal op rij organiseert
Jim van den Berg een buitenland-trektocht!
Hij organiseert er nu zelfs twee: van Wenen
naar Praag (5-14 juni) en van Praag naar
Wenen (12-21 juni).

Landeninformatie
We hebben de landeninformatie aanzienlijke
verbeterd. Samen met ons Belgische zusje de
Vakantiefietser hebben we namelijk een
FietsVakantieWiki. Hierin vind je naast
landeninformatie nog veel meer weetjes die
nuttig kunnen zijn voor je fietsreis. Je kunt
ook eenvoudig informatie toevoegen. We
nodigen je dan ook van harte uit om dat te
doen.
Klik hier voor meer informatie.

Heb je zin om mee te gaan? Meld je dan snel
aan bij Jim!
Klik op deze link voor meer informatie.

Tenslotte
Deelname aan de activiteiten van de
Wereldfietser is voor eigen risico. De
vereniging kan op geen enkele wijze
aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of
schade in geval van ongeval, letsel, etc. aan
uzelf of derden. Wij raden u aan zelf zorg te
dragen voor een reis-, ongevallen- en/of
aansprakelijkheidsverzekering.

Fietsreparatiecursussen voorjaar 2009
In het voorjaar organiseert de Wereldfietser
weer cursussen fietsreparatie voor haar
leden. Marten Gerritsen leert je alles over
cassette wisselen, wielen spaken, banden
plakken, ketting inkorten en remmen
monteren. De cursus wordt gegeven in de
volgende weekenden :
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