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Nummer 2011-1
de leden de gang van zaken en samen
worden plannen voor de komende tijd
gemaakt.
Het voorjaarsweekend is dit jaar tijdens de
meivakantie,
de
ledenvergadering
is
woensdagavond 4 mei op Boerderijcamping
De Bellenhoeve, Bellendreef 16 in 4873 LJ
Etten-Leur, 10 km van Breda. Makkelijk
bereikbaar met trein en/of fiets, maar ook
per auto (met ruim parkeergelegenheid).
Op de agenda voor onze voorjaarsledenvergadering staat onder meer:
financieel
verslag,
nieuw
verenigingsreglement,
vergoeding
vrijwilligers
en
samenstelling bestuur. De complete agenda
met bijbehorende vergaderstukken vind je op
onze website www.wereldfietser.nl. Alle
leden/abonnees zijn welkom, ook jij dus!
Vooraf aanmelden hoeft niet.

Agenda
Maart
19-20 Fietsbeurs Retie
April
21-25 Paastocht Ruhrgebied
Mei
4
4-8
7-8
14-15
21
28-29

Algemene Leden Vergadering
Vijf mei weekend België
Fietsreparatiecursus (basis)
Fietsreparatiecursus (Basis)
Buitenlandtocht Griekenland
Fietsreparatiecursus (Gevorderd)

Juni
1-5
4-5
17-19
18

Hemelvaarttocht met wadlopen
Fietsreparatiecursus (stoom)
Off-road weekend
Buitenlandtocht Spanje

Vijf mei weekend België
Dit jaar organiseert Anita Matthijsen een 5
mei tocht. We verzamelen bij het station in
Breda
en
rijden
langs
prachtige
routes in België en
een
klein
stukje
Nederland.
Onder
andere staan de LF11 (Prinsenroute), de LF-9 (NAP-route), de
LF-50
(Jeugdherbergroute),
de
LF-35
(Kempenroute) en de LF-13(Schelderoute) op
het programma. In de tussenliggende
stukken wordt via knooppunten gereden. De
volledige
route,
camping
en
andere
informatie staat hier.

................................
Paastocht Ruhrgebied
De paastocht 2011 gaat
naar het
Ruhrgebied.
We
fietsen in 4 dagen van
Nijmegen via Schermbeck,
Hattingen en Dormagen naar
Venlo. Een unieke kans om
kennis te maken met het voor vele fietsers
onbekende Ruhrgebied. Voor meer informatie
en de route kijk hier.
ALV
De Wereldfietser is een tijdschrift, maar ook
een vereniging. Die organiseert tochten,
cursussen en andere activiteiten en heeft een
website met een forum en een wiki.
Twee
keer
per
jaar
is
er
een
ledenvergadering: in het voorjaar en aan het
eind van de zomer, op een kampeerweekend
ergens in Nederland (meestal buiten de
Randstad). Het bestuur bespreekt daar met

Webmaster gezocht!
We hebben een mooie site en een goed
bezocht forum. Dit werkt natuurlijk niet
vanzelf en voor het onderhoud en beheer
ervan zoeken we nog steeds een aantal
webmasters (M/V). Meerdere nog wel want
dan wordt de last verdeeld. Meer informatie
kun je vinden op de site.
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dagafstanden zijn kort, er zijn veel rustdagen
en we mijden de hoogste cols.

Fietsreparatiecursussen
Een kapotte spaak, een gebroken ketting,
een
hape-rende
versnelling?
Materie waar elke
wereldfietser kennis
van
zou
moeten
hebben.
De cursussen zijn een groot succes en er is
nog steeds veel vraag naar. Daarom
organiseert
de
wereldfietser,
in
samenwerking met Marten Gerritsen, ook dit
jaar
weer
een
aantal
tweedaagse
fietsreparatiecursussen. De cursus bestaat uit
theorie maar vooral uit praktijkblokken.
Kijk hier voor meer informatie.

We starten in Girona en hoppen langs
natuurreservaten naar het westen. Daar gaan
we via de Puerto de Ibaneta naar Biarritz
voor onze terugvlucht. Er zal regelmatig pittig
geklommen moeten worden maar er zijn
geen lange beklimmingen en de dagetappes
zullen gemiddeld 71km zijn. Er is tijd
ingeruimd voor stadsbezoeken en voor
wandelingen in de natuurreservaten. Meer
informatie kun je hier vinden.

Hemelvaarttocht:
Wat fietsen en wad lopen.
In het Hemelvaart
weekend kun je
behalve fietsen ook
wandelen op het
wad! We fietsen
van Grunnen naar
Ljouwert door het mooie Gronings en Friese
land èn voor wie wil is er een wadlooptocht
op vrijdagmiddag. Meer informatie over dit
weekend staat hier.

Wereldfietser T-shirt
Wie eind februari de Fiets- en Wandelbeurs
bezocht, heeft ze vast daar gezien:
de
nieuwe
zachtgroene
Wereldfietser-shirts
waarin
onze
verenigingsleden zich
presenteerden. Er was
veel
belangstelling
voor.
Beurs gemist, shirt
alsnog? Maak E 9,50 over op rekening
5257323 van De Wereldfietser en vermeld
daarbij je adres en de gewenste maat: S, M,
L, XL of 2XL. Je krijgt het shirt dan omgaand
thuisgestuurd. Zie ook het voorbeeld op onze
website.

Off-road tocht

De off-road tocht van de Wereldfietser start
dit jaar in Bergen op Zoom en loopt door een
aaneenschakeling van natuurgebieden naar
het bourgondische 's Hertogenbosch. Route
en overige informatie staat hier.

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.

Buitenlandtocht Spanje
De tocht naar Spanje wordt een echte
buitenlandtocht light versie. We gaan
weliswaar naar de Pyreneeën, maar de
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