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locatie is Opleidingsbedrijf, Parallelweg 1,
Bussum, direct naast het station NaardenBussum.

Agenda
Maart
7
11
18
29

Rondje Amsterdam
Rondje Groningen
Wereldfietsbeurs
EHBO cursus

April
6-9
14

Paastocht
Kampeerweekend Rotterdam

Mei
5-6
11
12-13
25
26-27
.....

Wat kun je er allemaal verwachten?
Heel veel reisreportages over allerlei
bestemmingen. Je kunt, onder andere,
met Roel naar Cuba, met Kelly naar
Japan en Wendy en Marten nemen je
mee naar China. Voor een volledig
overzicht kijk hier.
Veel lezingen over o.a. fietsvakanties,
fietstechniek, GPS onderweg, kamperen,
fietsbagage. Het complete overzicht
staat hier.
Een grote informatiemarkt “fietsers
informeren fietsers”, diverse fietswinkels
en reisorganisaties, enz., enz.

Fietsreparatie cursus (basis)
Buitenlandtocht Schotland
Fietsreparatie cursus (basis)
Ledenvergadering
Fietsreparatie cursus (basis)
...........................

Alle informatie over deze beurs kun je hier
vinden. Het volledige programma van de
beurs staat hier.

Wereldfietsbeurs
Zoek je informatie over fietsvakanties in
uiteenlopende landen? Wil je meer weten
over fietstechniek? Over outdoor, kamperen,
reizen
met
de
fiets?
Dan
is
de
Wereldfietsbeurs helemaal voor jou !

Tip
Je kunt gratis met de trein naar de
Wereldfietsbeurs! Wie op zondag 18 maart
het Boekenweekgeschenk
'Heldere Hemel'
van de Vlaamse auteur Tom Lanoye aan de
conducteur kan laten zien, hoeft geen kaartje
te tonen
EHBO cursus
Onze arts Anne Roelofsen
organiseert op donderdag
29 maart 2012 een EHBOavond. Altijd al willen weten
hoe het zit met rabiës,
botbreuken, gewricht uit de
kom,
verbranding/blaren/hittesteek,
onderkoeling
of
bevriezing,
hygiëne,
verzorging
van
wonden,
hoogteziekte,
dehydratie, wervelletsel, de EHBO doos,
aanleggen van zwachtel, flauwvallen, stelpen
van bloedingen, basismedicatie, diarree,

De Wereldfietsbeurs vindt plaats op zondag
18 maart 2012 van 10.00 tot 17.00 uur. De
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LET OP:
Om het administratief te kunnen beheersen is
er na 1 maart een stop. In 2013 is de
dubbelinschrijving misschien weer mogelijk.

antibiotica en pijnstilling? Dan had je bij Anne
terecht gekund.
Had?! Ja, de cursus zit inmiddels vol maar hij
wordt vaker gegeven. Houdt de site en de
nieuwsbrief dus in de gaten.

Bestuurslid (Internet) gezocht
Zie jij het zitten om de vereniging mee te
laten veranderen in het moderne digitale
tijdperk? Vind jij het niet erg om de mouwen
op te stropen en de Wereldfietser als dé
vereniging voor fietsreizigers te behouden en
te blijven positioneren? Meld je dan nu aan
via bestuur@wereldfietser.nl. Meer informatie
hier.

Paastocht
Tijdens het lange paasweekend maken we
een schitterend fietstocht in Twente.
We gaan ook deze keer op jacht naar de
mooiste paasvuren. En we fietsen natuurlijk
weer met volle bepakking van camping naar
camping.

Uitbreiding webredactie
Heb jij het in je om de webredactie te
coördineren en daarmee van de site hét
platform voor de fietsreiziger te maken? Geef
je dan op bij robertjan@wereldfietser.nl!
Meer informatie kun je hier vinden.
Vrijwilligers bedankt!
Heel veel leden van onze vereniging hebben
zich belangeloos ingezet op de afgelopen
Fiets en wandelbeurs in de RAI. Als
informant, hulp bij de stand van de
Wereldfietser, inrichten stand, sjouwen met
spullen etc.

Op vrijdag 6 april verzamelen we in de
namiddag en avond op de stadscamping ‘De
Worp’ in Deventer. Op zaterdag, zondag en
maandag fietsen we elke dag ongeveer 75
mooie kilometers. Meer informatie en opgave
voor deze activiteit vind je hier.
Dubbel-lidmaatschap
Wereld- en Europafietsers
De wereld te groot,
maar Nederland te
klein? Leden van De
Wereldfietser kunnen
zich
tegen
gereduceerd
tarief
aansluiten
bij
de
Europafietsers. Voor 6
euro extra (dus E 28 samen) heb je dan
toegang tot alle service en informatie die
Europafietsers in ruim dertig jaar hebben
opgebouwd. Meer informatie over deze actie
kun je hier vinden.

Bedankt voor jullie inzet op de beurs voor de
vereniging. Mede dankzij jullie inzet hebben
we er voor onze vereniging weer een
fantastische beurs van gemaakt. Er zijn weer
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Logo wedstrijd
Herfst vorig jaar riep het
bestuur op tot deelname aan
een logowedstrijd. Voor het
beoordelen van de inzendingen
wees
het
bestuur
een
driekoppige
jury
aan:
twee
"beelddeskundigen" uit de redacties van
tijdschrift en website plus een bestuurslid.
Veertien deelnemers stuurden samen bijna
twintig ontwerpen in. De jury koos hieruit
unaniem een ontwerp van Richard Nye.
Nadat Richard zijn ontwerp verder voor
praktische toepassing had geoptimaliseerd
nam het bestuur dit logo vorige maand over
als karakteristiek beeldmerk voor alle
uitingen van onze vereniging.
Toen het winternummer van ons tijdschrift
naar de drukker ging had de jury (op de
valreep) wel al de winnaar voorgedragen,
maar het definitieve logo was nog niet
beschikbaar. Haastige spoed is zelden
goed: in dat tijdschrift staat zowel de naam
als het logo van de winnaar fout. En het blad
toont een selectie van de ingezonden logo's,
maar geen compleet overzicht zoals de tekst
suggereert. Excuus voor de verwarring!
In de kop van deze Nieuwsbrief staat
natuurlijk het "echte" logo. Een compleet
overzicht van alle ingezonden logo’s en uitleg
vind je (alleen voor leden) op onze website.

talloze
tijdschriften,
T-shirts,
boeken
verkocht, nieuwe leden geworven.
Nogmaals bedankt en niet in de laatste plaats
ook voor het reuze gezellige weekend, op
deze manier is het altijd leuk werken met
elkaar.
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
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 en
wordt gegeven in het pittoreske KielWindeweer. Kijk hier voor meer informatie.
Schotland tocht
Een kampeertrektocht van 4 weken door de
Schotse Hooglanden, afstand ruim 1500km,
eventueel in te korten met 1 of 2 weken.
Overwegend rustige geasfalteerde wegen.
Geen hoge passen, hoogste punt 400m en
hellingen >10% worden vermeden, wel veel
korte steile klimmetjes vergelijkbaar met
fietsen in de Ardennen. In principe volgen we
de route zoals beschreven in de fietsgids “St.
Columba” die uitgegeven wordt door de
Stichting Europafietsers.

Toch maar weer
Heintje Davids deed het. Johan Cruijf ook.
Beloven dat je stopt maar het toch niet doen.
Door omstandigheden gaat mijn opvolgster
de nieuwsbrief niet maken. Daarom heb ik,
(Hans) het voorlopig weer opgepakt. Wel
streef ik er naar om het in een vernieuwde
vorm te gaan doen. Maar nu nog even op de
oude manier.
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.

Nieuwsgierig geworden? Kijk hier voor de
volledige informatie en opgave.

-3-

-4-

