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We willen de website dan ook op een hoger
niveau tillen. Dat gaat niet zomaar. Daar
hebben we jouw hulp bij nodig. We zijn op
zoek naar een webmaster en testers. Kijk
hier voor meer informatie.

Agenda
September
23-25 Najaarsweekend
Oktober
Fietsreparatiecursus (vervolg)
1-2
29-30 Huttentocht

Nieuw logo
Vereniging de Wereldfietser heeft geen
uniform logo. Er worden nu zeker een drietal
uitvoeringen gebruikt. De naam en het
lettertype die voorop het tijdschrift en de site
staan zijn wel het meest herkenbaar. Wij zijn
op zoek naar een (aanvullend) beeldmerk. De
winnaar krijgt maar liefst €500. Kijk hier wat
we precies zoeken.

December
Sinterklaastocht
3
Januari
Nieuwjaarsborrel
8
................................

Foto’s voor de website.

De nieuwe website
Enige
maanden
geleden
is
de
site
noodzakelijkerwijs versneld overgegaan op
een nieuw systeem. Hierdoor is een aantal
dingen nog niet functioneel. Denk hierbij aan
één inlogcode voor alle zaken, de statuten en
het reglement, andere 'losse' documenten,
alsmede het integreren van alle onderdelen.
Hier wordt achter de schermen hard aan
gewerkt door enkele vrijwilligers met
voldoende technische achtergrond. Een
tijdsindicatie van te verwachten acties is op
het forum te vinden.

Om de site nog mooier te maken zoeken we
nog inspirerende fietsfoto’s. Hier hebben al
wat mensen op gereageerd, zoals hier te
lezen is. Maar we kunnen nog meer
gebruiken. Ook jouw foto kan op de site
komen. Kijk eens door je collectie en stuur je
mooiste foto’s op naar de webmaster.
Wereldfietsbeurs
De Wereldfietser organiseert ieder jaar haar
eigen heuse beurs, dit maal in het voorjaar
ergens in maart. Er wordt nu hard gewerkt
aan de organisatie, later meer nieuws op de
website.

Vacatures
De belangstelling voor de
website
van
de
Wereldfietser
is
de
afgelopen jaren enorm
toegenomen. De site is
naast het tijdschrift een
belangrijk medium voor de vereniging. Het is
een snel medium met een groot bereik. Het
forum is drukbezocht en zeer interactief.
Maar we denken dat we nog lang niet alle
wereldfietsers in het land bereiken en dat is
wel onze ambitie!

Fietsreparatiecursussen
Een kapotte spaak, een gebroken ketting,
een
haperende
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
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extra slapen! En dat is een mooie
gelegenheid om met de huttentocht mee te
gaan. De trekkershutten zijn inmiddels
volgeboekt. Wel kan je nog mee met eigen
tentje. Bij voldoende belangstelling kan een
stacaravan worden gehuurd.
We fietsen dit keer vanuit Zwolle naar de
Weerribben en de Noord-Oost Polder en
komen o.a. in Giethoorn, Nederland en
Kampen. Hier kun je meer informatie over
deze tocht vinden.

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.
Verslag Harskamperdennen
Wim van Eeden schrijft hierover:
Over het kampeerterrein loop ik naar het
sanitair. Het is verlaten en stil, als aan de
natuur teruggegeven. Dat is confronterend.
Zoals op de hoek, waar het tentje met
gebroken stok toch was opgezet. En daar bij
die boom middenop…
Nieuwsgierig naar zijn verdere indrukken,
een gedicht over of foto’s van dit prachtige
weekend? Kijk dan hier.

Sinterklaastocht
Voordat Sinterklaas jarig is gaan we er eerst
eens
stevig
tegenaan
tijdens
een
fietsweekend.
Reken
maar
weer
op
gedichtjes, kadootjes, en natuurlijk mooie
fietstochten. De details komen binnenkort op
de website.

Bestuursnieuwtjes
Het bestuur heeft zich als doel gesteld om
meer –potentiële- wereldfietsers bereiken. De
website www.wereldfietser.nl vormt een
belangrijk speerpunt in het beleid en wordt
de komende tijd verder ontwikkeld.
We hebben in augustus, met het aannemen
van een nieuw reglement door de ALV, de
statutenwijziging afgerond. Dit is belangrijk
voor het bestuurbaar houden van de
vereniging. Tijdens de ALV is de contributie
voor 2012 ongewijzigd vastgesteld op 22
Euro. Het bestuur bestaande uit Patrick
Hoekstra
(voorzitter),
Paul
Porcelijn
(secretaris), Hans Metz (Penningmeester),
Jim
van
den
Berg
(Activiteiten
en
webredactie) en Robertjan Kuijten (internet)
staat open voor feedback. Stuur reakties naar
post@wereldfietser.nl.

Nieuwjaarsborrel
Jij komt toch ook op de nieuwjaarsborrel van
De Wereldfietser? Deze is op 8 januari 2012
in De Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht.
Een
mooie
gelegenheid
om
weer eens gezellig te
borrelen
met
je
soortgenoten.
Uiteraard kijken we
terug
op
de
avonturen
in
het
afgelopen jaar. En welke tocht staat in het
nieuwe jaar op de agenda? En er is ook nog
een lezing. Meer informatie hier.
Wijziging nieuwsbrief
Dit is de laatste nieuwsbrief van mijn hand.
In totaal heb ik er twaalf gemaakt, allen met
veel plezier. Ellen van Drunen gaat het stokje
van mij overnemen en zal met een geheel
vernieuwde nieuwsbrief komen. Ik wens haar
veel succes!
Hans van der Veeke
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.

Najaarsweekend
Net als in eerdere jaren organiseren Hetty en
Lauran het najaarsweekend in Bosschenhoofd
op het inmiddels bekende landgoed "De
Wildert", waar we vrijdagmiddag/avond op
verzamelen. Voor zaterdag en zondag zijn er
verschillende (nieuwe), variërend in afstand.
Kijk hier voor meer informatie.
Huttentocht
In het weekend van 29
en 30 oktober gaat de
wintertijd weer in. Dat
betekent
een
uurtje
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