Juni 2009

Nummer 2
monteren. De cursus wordt gegeven in de
volgende weekenden :

Agenda
Juli
1
4-5

12 en 13 september
19 en 20 september
3 en 4 oktober

Rondje Amsterdam
Rondje Rotterdam

Augustus
28-30 Nazomer weekend
September
12-13 Fietsreparatie cursus
19-20 Fietsreparatie cursus
25-27 Najaarsweekend
Oktober
Fietsreparatie cursus
3-4
................................
Rondje Amsterdam
Op 1 juli viert het
Rondje Amsterdam zijn
eerste verjaardag!
Koert Schouten organiseert alweer een jaar
lang
elke
eerste
woensdagavond een Rondje. Vertrek is weer
om 19.00 uur bij de Berlagebrug, waar we
tussen 21.00 en 22.00 uur terugkeren.
Voor meer informatie klik hier.

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.
Nazomerweekend
Aan het eind van de
zomer hebben we weer
een nazomer-weekend.
Wederom
met
veel
gezelligheid,
goed
fietsen
en
lekker
eten! 28-30 augustus is iedereen welkom op
de camping de Harskamperdennen in
Kootwijk. Tijdens dit weekend zal het 15jarig bestaan van de wereldfietser gevierd
worden en op zondag vindt de ALV plaats.
Klik hier voor meer informatie.

Rondje Rotterdam
In het weekend van 4 en 5 juli rijden we voor
de vierde maal een Rondje Rotterdam!
Ditmaal is het niet één dag, maar een heel
weekend. We fietsen richting De Hoekse
Waard. We verzamelen zaterdag om 12.00
uur onderaan de Euromast.
Klik hier voor meer informatie.
Fietsreparatiecursussen najaar 2009
In het najaar 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

Najaarsweekend
Noteer alvast in je agenda: Op 25-27
sept. vindt het najaars-weekend plaats.
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Lauran, Hetty en Gijs hebben routes uitgezet
in de omgeving van het west-Brabantse
Oudenbosch. We kamperen op Landgoed de
Wildert.
Klik hier voor meer informatie.

Verslagen activiteiten
Op de site van de wereldfietser zijn van de
meeste activiteiten verslagen terug te vinden.
Al dan niet in tekst, foto’s, film of een
combinatie van deze drie media.

Vakantieflits
De zomervakantie staat weer voor de deur.
Velen stappen na een jaar hard werken op de
fiets om de wereld een paar weken vanaf het
zadel te beleven. Een heerlijk vooruitzicht dat
je de warmte van de zomerzon op je huid
voelt terwijl je met volle teugen geniet van
het leven in de dorpjes en de prachtige
natuur waar je doorheen fietst.

Mieke Huisman heeft een leuk verslag
geschreven over het jongeren weekend.
Nieuwsgierig? Klik hier om het te lezen.
De afgelopen Paastocht is beschreven door
Suzanne Vonk. Deze kun je hier lezen.

Om een impressie te krijgen van de
Hemelvaart trektocht, kun je hier kijken
voor de foto’s.
En last but not least is de lentetocht ook te
vinden op de site. Martijn Landzaat heeft er
een mooi stukje van gemaakt wat prachtig
geïllustreerd is door Josephine Moons, die de
tocht in één beeld weet samen te vatten. Klik
hier om beide te bekijken.

Aan je voorbereiding zal het niet liggen. De
fiets is nagekeken, je hebt je paspoort
verlengd en de treinreis is geboekt.
Uiteindelijk de treinreis geboekt, want de NS
had geen informatie over het meenemen van
de fiets in de trein en ook in de Lonely Planet
en Bradt Guide stond hierover niets. Gelukkig
kon je via de FietsVakantieWiki wel de juiste
informatie krijgen. Dit voorjaar had er
namelijk iemand gefietst die haar ervaringen
in de Wiki heeft gezet. Heel fijn dat er zo’n
groot platform bestaat waarin fietsers fietsers
informeren. Je besluit om net als velen na je
vakantie de informatie aan te vullen en te
updaten. Ook omdat je hebt ervaren dat het
bijwerken van de informatie heel eenvoudig
is.

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.

Fijne vakantie!
Meer info via
wiki.devakantiefietser.be of
landen@wereldfietser.nl
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