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eens heerlijk wordt gekampeerd
buitenlucht. En wie wil dat niet?
Kijk hier voor de informatie.
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Jij komt toch ook op de Nieuwjaarsborrel van
De Wereldfietser? Het is immers hoog tijd om
weer eens gezellig bij te praten met je
soortgenoten. Uiteraard kijken we terug op
de avonturen in het afgelopen jaar. En welke
tochten staan in het nieuwe jaar op de
agenda? Daarnaast zijn er lezingen over
Egypte en Bosnië.
Kom dus ook naar Utrecht op 6 januari 2013.
Kijk hier voor de informatie.

Oud en nieuw tocht

Wintertrektocht

Geen
zin
in
vuurwerk,
kerstboomverbrandingen of dagenlang op de bank zitten om de oudejaarsconferences, nieuwjaarsconcerten en het schansspringen uit te
zitten?

De eerste trektocht in het nieuwe jaar is
inmiddels een echte klassieker waar altijd
veel belangstelling voor is. De strijd tegen de
elementen, de gezelligheid, kamperen in de
sneeuw.
Dit jaar voert de tocht ons door de Zuid- en
Noord-Hollandse duinen, de Zaanstreek,

Dan moet je dit jaar toch echt een keer
meegaan met De Wereldfietser, want die vult
die dagen gewoon lekker met het maken van
schitterende fietstochten, terwijl er ook nog

-1-

Waterland, het Gooi, Boswachterij
Vuursche en de Leusderheide.
Het volledige programma vind je hier.

de

maart in Bussum). Als je, gezeten achter een
tafeltje, bezoekers wil informeren over de
landen waar je hebt gefietst, stuur mij dan
even een mail (hansmetz45@hotmail.com)

Vakantiebeurs Utrecht
Ja
hoor,
De
Wereldfietser staat
dit jaar ook op de
Vakantiebeurs
in
Utrecht.
Op de Vakantiebeurs draait het
om
ervaren
&
beleven. Er staan
maar liefst meer dan 1400 exposanten voor
je klaar met de ultieme vakantietip.
Op de site van de vakantiebeurs staat alle
informatie.

Fietsbeurs Vittorio
Op 8 december had
Vittorio in Heerhugowaard, specialist in
toerfietsen, zijn jaarlijkse fietsbeurs.
De Wereldfietser was
aanwezig met een
stand. Het was niet al
te druk, maar toch hebben we wel een aantal
(potentiële) wereldfietsers informatie kunnen
geven. Over landen waar wij zelf gefietst
hebben, en over de schat aan informatie die
onze website te bieden heeft.

Fiets- en wandelbeurs
De beste beurs
voor fietsers en
wandelaars.
In
een
breed
programma staan
fietsen en wandelen centraal; als
vakantie en recreatie, als ontspanning in de vrije tijd, maar ook
als avontuurlijke uitdaging in onbekende
afgelegen gebieden. De Fiets en Wandelbeurs
vindt plaats op zaterdag 9 en zondag 10
februari in Amsterdam.
Kijk op de website van de beurs voor meer
informatie.

Reparatiecursus
De fietsreparatie cursus houdt
zijn winterstop. Maar in het
voorjaar gaat Marten Gerritsen
in Kiel-Windeweer weer van
start. Houd de website in de
gaten!

Lidmaatschapskaartje
Alle leden kunnen begin 2013 een lidmaatschapskaartje in de bus verwachten.
Niet voor niets staat er bij de doelstelling in
onze
statuten:
'de
belangen
van
wereldfietsers behartigen'.
Daaronder kun je verstaan: kortingen regelen
voor onze leden. Het bestuur heeft daarvoor
wel een paar ideeën. Maar misschien zijn er
leden die hiervoor ook mogelijkheden zien?
We willen het graag horen. Geef je idee door
aan robertjan@wereldfietser.nl

Informanten gevraagd

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.

Op de oproep in de vorige Nieuwsbrief zijn al
heel wat reacties gekomen, maar nog niet
genoeg! Het gaat om de Fiets- en
Wandelbeurs (9 en 10 febr. in Amsterdam)
en onze eigen Wereldfietsbeurs (zondag 24

-2-

