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Nummer 7
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.

Agenda
April
24
24-25
29-2/5
30-9/5

Schrijven over reizen
Fietsreparatiecursus (basis)
Koninginnerit
Beginnerstocht

Mei
1-2
10
13-16
21-24
29-30

Fietsreparatiecursus (basis)
EHBO avond
Hemelvaarttocht
Pinkstertocht
Fietsreparatiecursus (vervolg)

Juni
5-6
12-13
12-13
25
25-27
25-27

Fietsreparatiecursus (stoom)
Cursus koken op open vuur
Fietsreparatiecursus (extra basis)
Eerste buitenlandtocht
Offroad trektocht
Jongerenweekend

Koninginnerit
Van vrijdag 30 april
tot en met zondag 2
mei staat er een
prachtige zwerftocht
op het programma
door
Zuid-Hollandse
en Zeeuwse eilanden
(Hoekse
Waard,
Goeree-Overflakkee,
Schouwen Duiveland, Voorne). We fietsen
langs prachtige natuurgebieden. We doen
oude
havenstadjes
aan,
doorkruisen
weilanden, duinenlandschap, landweggetjes
en veel water.
Kijk hier voor de route en andere informatie.
Beginnerstocht

................................
Schrijven over reizen
Wil je wel een goed verhaal over je fietsreis
schrijven of een weblog bijhouden? Monique
van Klaveren (hoofdredacteur van het tijdschrift De Wereldfietser) geeft op 24 april van
11 tot 17 uur de workshop Schrijven over
Reizen in Amersfoort.
Kijk hier voor meer informatie.

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
kampeer-trektocht speciaal voor beginners.
Kijk hier voor de dagplanning en meer
informatie.

Fietsreparatie

EHBO avond
Wegens
succes
herhaald: Op 10
mei
organiseert
Anne
Roelofsen
(arts)
speciaal

Een kapotte spaak, een gebroken ketting,
een haperende versnelling? In samenwerking
met
Marten
Gerritsen
organiseert
De
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keer op keer weet uit te zetten. Ook dit jaar
weer en wel van 25-27 juni 2010.
Hoe en waar? Kijk hier.

voor Wereldfiets-ers 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.

Jongerenweekend
Vrijdag
25
t/m
zondag 27 juni
vindt
het
jongerenweekend
plaats! Dit weekend
is
bedoeld
voor jongeren van 16 t/m 25 jaar, en wordt
ook door jongeren georganiseerd. Het doel is
deze keer om een mooie tocht langs de
Noordzeekust te maken, waarbij we startten
in Hoek van Holland en eindigen in Den
Helder.
Kijk hier om je op te geven.

Hemelvaarttocht
Altijd de beruchte Muur van Geraardsbergen
willen bedwingen? Dan is nu je kans. Onder
leiding
van
Bert
Sitters
brengt
de Hemelvaarttocht ons van 12-16 mei 2010
namelijk naar de Vlaamse Ardennen. Kijk hier
voor informatie.
Pinkstertocht
2010
Onder het motto
"Van hoog naar
laag" organiseren
Suzanne Vonk en
Johnny Wolfs in
het weekend van 21-24 mei dit jaar de
Pinkstertocht. Fietsen van het hoogste punt
naar het laagste punt van Nederland. Kijk
hier voor de route en het globale programma.

Activiteiten kalender 2010
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.
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.

Cursus koken op open vuur
Er zijn legio branders op de markt
verkrijgbaar om te gebruiken met gas of
vloeibare brandstoffen, heel handig en snel.
Soms is het ook heel leuk, gezellig en handig
om te koken op open vuur voor het echte
wereldfiets-gevoel. Kijk hier hoe je mee kunt
doen.

Oproep
We willen ons bestand met actieve leden
weer up-to-date krijgen. Aan een ieder
daarom de vraag: wil je actief zijn binnen de
vereniging, laat het even per mail weten. Als
je in het verleden actief bent geweest, maar
dit niet meer wilt, dan horen we het ook
graag! Zie ook dit onderwerp op de site.

(Eerste) buitenlandtocht

Zin om met andere wereldfietsers 2 weken in
Noorwegen te fietsen? Nu is je kans want Jim
van den Berg organiseert twee fietskampeertochten, de eerste is van 25 juni tot 11 juli.
Kijk hier voor een uitgebreide beschrijving.

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.

Offroad trektocht
Heb je ook zin om een weekendje offroad te
fietsen? Meld je dan aan bij Marc Dirkx,
fameus om de schitterende tochten die hij
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