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En denk om de kortingsbon uit het blad!
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Tijdens de paastocht 2010 begeven we ons in
de
Nederlands-Belgisch-Duitse
Bermudadriehoek!
In het weekend van 2-5 april gaan we in vier
volle dagen de winter eens goed van ons
afschudden.

................................
Fiets en wandelbeurs

Tevens vindt op vrijdagavond 2 april de
Algemene Leden Vergadering plaats. Klik
hier voor de informatie over het weekend en
de route.

Fietsreparatie

In februari wordt de ‘Fiets en Wandelbeurs’
weer georganiseerd. Een mooie gelegenheid
om inspiratie op te doen voor het komende
seizoen en om de nieuwste fiets snufjes te
ontdekken. Of gewoon lekker rondkijken.
Naast
het
aanbod
van
commerciële
exposanten en organisaties zonder winstoogmerk zijn er ook lezingen en workshops
(kompaslezen, GPS, rugzak inpakken, fiets
beladen
en
vliegtuig
klaar
maken,
fietstechniek en -reparatie, etc.) Op de
uitgebreide informatiemarkt kunt u ervaren
wandelaars en fietsers vragen stellen over
praktische zaken en vele reisbestemmingen.

Een kapotte spaak, een gebroken ketting,
een haperende versnelling? In samenwerking
met
Marten
Gerritsen
organiseert
De
Wereldfietser ook in 2010 een tweedaagse
fietsreparatiecursus. De cursus bestaat uit
theorie maar vooral uit praktijkblokken. Er
zijn diverse data. Kijk hier voor meer
informatie.
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Activiteiten kalender 2010

Beginnerstocht

Ook voor dit jaar zijn
alweer een aantal leuke
activiteiten gepland. Wil je
vast weten wanneer je een
gaatje vrij moet houden in
de agenda, kijk dan even
hier.

Foto- en schrijfwedstrijd

Altijd al eens een fietsvakantie willen doen,
maar dit nooit aangedurfd? Doe eens gek en
ga in 2010 mee met de Wereldfietser. Van 30
april t/m 9 mei organiseren Ingeborg Emmel
en Ronald van der Perk een kampeertrektocht speciaal voor beginners.
Kijk hier voor de dagplanning en meer
informatie.

Met de mooiste verhalen en de prachtigste
foto's keer je terug van een geweldige reis.
Je kunt natuurlijk alleen je familie en
vrienden ervan laten genieten… Maar als je
meedoet aan deze wedstrijd maak je kans op
leuke prijzen én publicatie van je foto of
verhaal in het tijdschrift!
Meer informatie? Kijk hier.

Rondje –overalIn diverse plaatsen
worden tegenwoordig
rondjes voor (wereld)
fietsers georganiseerd.
Sommige structureel,
ander
ad-hoc.
Een
opsomming van wat er aan zit te komen kun
je hier vinden.

Website

Al een kijkje genomen op de vernieuwde
website?
Wekelijks
staat
er
nieuwe
interessante informatie op voor alle soorten
en maten fietsers. Zo staat er nu een ‘wistjij-dit-al-van-fietsroutes?’ artikel.
En kijk ook eens op het forum. Daar is op
elke vraag een antwoord te vinden bij je
collega fietsers.

EHBO avond
Op woensdag 17
februari
2010
organiseert Anne
Roelofsen
(arts)
speciaal
voor
Wereldfietsers een
EHBO-avond. Hoe
stel je een EHBO-doos samen, hoe te
handelen bij rabiës? Allemaal vragen die ons
bezighouden tijdens onze fietsreizen. Kosten
slechts € 12,50 per deelnemer. Kijk hier om
meer te weten te komen.

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.
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