Augustus 2009

Nummer 3
30 augustus is iedereen welkom op de
camping de Harskamperdennen in Kootwijk.

Agenda
Augustus
28-30 Nazomer weekend

Tijdens dit weekend zal het 15-jarig
bestaan van de wereldfietser gevierd
worden.

September
Rondje Amsterdam
2
12-13 Fietsreparatie cursus
13
Rondje Rotterdam
19-20 Fietsreparatie cursus
25-27 Najaarsweekend

Op zaterdag 29 augustus vindt de ALV
plaats. De agenda ziet er als volgt uit:
0.

Koffie met gebak: De Wereldfietser
bestaat 15 jaar!
1. Opening
2. Agenda
3. Notulen vorige ALV
4. Bestuurswisseling (we dragen Jim van
den Berg voor om Inge Meere op te
volgen als bestuurslid Activiteiten)
5. Begroting 2010, inclusief
contributievoorstel
6. Tijdschrift
7. Activiteiten
8. Website
9. Wiki
10. W.v.t.t.k.
11. Rondvraag
12. Sluiting

Oktober
Fietsreparatie cursus
3-4
7
Rondje Amsterdam
24-25 Huttentrektocht
November
Wereldfietsbeurs
29
................................

Klik hier voor meer informatie.
Rondje Amsterdam
Elke eerste woensdagavond
van de maand organiseert
Koert Schouten een Rondje
Amsterdam. Vertrek is altijd
om 19.00 uur bij de Berlagebrug, waar we tussen 21 en
22 uur terugkeren.
Het eerstvolgende Rondje is op
2 september.
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-
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Deel je fietservaringen!
Ben je net terug van een fietsvakantie? Ben
je bezig met een lange fietsreis? Deel je
ervaringen
met
andere
wereldfietsers!
Algemene ervaringen kun je verwerken in de
FietsVakantieWiki, meer persoonlijke ervaringen in de wie-was-waar-database.

Oproep tijdschrift
De
redactie
van
het
tijdschrift nodigt je van harte
uit om een reisverhaal in te
sturen naar aanleiding van
het thema "pelgrimeren".
De volgende vraag staat
daarbij centraal: Hoe verhouden de pelgrim en de
wereldfietser zich tot elkaar?

Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie? Klik hier.

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
monteren. De cursus wordt gegeven in de
volgende weekenden :

Najaarsweekend
Noteer alvast in je agenda: Op 25-27
sept. vindt het najaars-weekend plaats.
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.

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

Filmpje
Wil je alvast een levendige indruk krijgen van
het fietsklimaat in het land waar je
binnenkort naar toe reist? Dat kan! Blanche
van der Meer heeft op Vimeo een stek
gemaakt waarop ze filmpjes verzamelt van
wereldfietsers van én over de gehele wereld:
www.vimeo.com/groups/wereldfietser.
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.

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.
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