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Agenda
Informanten gevraagd
September
22-23 Fietsreparatie cursus (basis)
28
Najaarsweekend
Oktober
Rondje Amsterdam
3
6-7
Fietsreparatie cursus (basis)
7
Rondje Utrecht
12
Offroad trektocht
13-14 Fietsreparatie cursus (gevorderd)
14
Rondje Groningen
13
Buitenlandtrektocht Turkije
27
Huttentocht

In het weekend van 9/10 februari is er weer
de
jaarlijkse
Fietsen
Wandelbeurs
(Amsterdam) en op zondag 24 maart onze
eigen Wereldfietsbeurs. Die laatste wederom
in Bussum. Voor deze beurzen zoeken we
weer
informanten.
Wil
je
de
langs
schuifelende bezoekers iets vertellen over de
landen waar je hebt gefietst, meld je dan
aan. We hebben weer tientallen informanten
nodig, over zoveel mogelijk landen!
Contact: hansmetz45@hotmail.com

November
Rondje Amsterdam
7
11
Rondje Groningen
................................

Najaarsweekend

Aanvullen fiets wiki

In welke landen heb je deze zomer
gefietst? En heb je nog nieuwe
informatie opgedaan die voor andere
fietsers interessant zou kunnen zijn? Dan
wil ik je even herinneren aan wat toch
wel een kerntaak van onze vereniging
genoemd mag worden: de landeninformatie.
Ga daarvoor naar de website, kies
‘landeninformatie’. Je moet je hiervoor
apart registreren. Kom je er niet uit,
vraag robertjankuijten@gmail.com om
hulp.

Ook
dit
jaar
organiseren
we
een
najaarsweekend in ons geliefde Brabant. We
verzamelen vrijdagmiddag/avond 28 september op Landgoed de Wildert. We blijven
twee nachten op deze camping. Zaterdag 29
september hebben we een 3 on-road-routes
en 1 off-road-route. Zondag is er een tien
kleine negertjes route waarbij we 2 verschillende stations aandoen en zo onderweg
een aantal mede-fietsers uitzwaaien.
Meer informatie kun je hier vinden.

-1-

gravel), voor iedereen die niet bang is voor
water! Zin om mee te gaan? Kijk hier voor
meer informatie.

Rondje overal
Op
verschillende
plekken in het land
worden er maandelijks tochtjes georganiseerd. Dat is
’s avonds of op
zondag een rondje
in de buurt van de betreffende plaats.
Inschrijven is niet nodig, gewoon op tijd
aanschuiven. Op het forum is meer informatie over deze rondjes te vinden.

Buitenland trektocht Turkije

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. Wat deze
club doet: zie het artikel in het komende
nummer van ons papieren tijdschrift, dat
begin oktober verschijnt.
Bij dit tijdschrift zit de contributiebrief waarop
je een eventueel gecombineerd lid/donateurschap kunt aangeven. Voorwaarde is wel
dat je betaalt via incassomachtiging.

De Wereldfietser maakt in oktober 2012 een
trektocht
door
Centraal
Anatolië
(Cappadocië).
We nemen Kayseri als vertrek- en eindpunt.
De formule is low-budget. We kamperen of
overnachten in eenvoudige onderkomens. Je
boekt je vliegreis zelf. Gemeenschappelijke
kosten slaan we hoofdelijk om.
Door annuleringen is er nog plek. Wees er
dus snel bij! Kijk hier voor meer informatie.
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 najaar weer een
aantal tweedaagse fietsreparatiecursussen.
De cursus bestaat uit theorie maar vooral uit
praktijkblokken en wordt gegeven in het
pittoreske Kiel-Windeweer. Kijk hier voor
meer informatie. Er zijn bij alle cursussen
nog plaatsen beschikbaar.

Offroad trektocht

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.

Dit keer gaan we Drenthe op de kaart zetten.
Van Meppel naar Assen, door diverse
Nationale
parken
zoals
Dwingelerveld,
Holtinge veld, Drents Friese Wold en
Fochteloër Veen. De route is voor 80%
Offroad (hei, bos, slootkantjes, tankbaan,
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