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Agenda

ook met Derk van Dorth in Oost-Europa
blijven of met Eric Schuijt naar ZuidAmerika.
 Veel lezingen over o.a. GPS, fotografie
onderweg, gezondheid op reis, mijn eerste
reis, en voorbereiden wereldreis.
 Een
grote
informatiemarkt
“fietsers
informeren
fietsers”,
diverse
fietsenwinkels en reisorganisaties, enz.,
enz.
Het volledige programma van de beurs staat
hier.

maart
24
Wereldfietsbeurs
29-01 Paastocht
April
5-7
GPS weekend
19-21 Beginnersweekend
26-28 Off road trektocht Drenthe
mei
9-12
Hemelvaart trektocht
11
Voorjaarsvergadering
................................

Tip
Je kunt op 24 maart gratis met de trein! Als
je het Boekenweekgeschenk 'De verrekijker’
van Kees van Kooten aan de conducteur kan
laten zien, hoef je geen kaartje te kopen.

Wereldfietsbeurs in Bussum
Onze eigen jaarlijkse
beurs is voor de
tweede
maal
in
Bussum.
Zoek
je
informatie
over
fietsvakanties in uiteenlopende landen?
Wil je meer weten
over fietstechniek? Over outdoor, kamperen,
reizen met de fiets? Kom dan naar de
Wereldfietsbeurs!
De Wereldfietsbeurs is op zondag 24 maart
van 10-17 uur in het Opleidingsbedrijf,
Parallelweg 1, Bussum (naast station
Naarden-Bussum, de pijlen wijzen de weg).
De entreeprijs is 5 euro, maar leden van De
Wereldfietser krijgen korting: op vertoon van
je lidmaatschapskaart betaal je slechts 3
euro.

Fietsvakantiewiki

In de eerste maanden van dit jaar is de
Fietsvakantiewiki
flink
onder
handen
genomen. Door de vele aanvullingen over
meerdere jaren was de oorspronkelijk goede
structuur wat verloren gegaan. Ook waren er
ontbrekende delen.
Hoewel het design nauwelijks veranderd is, is
de onderliggende structuur volledig vernieuwd en zijn er talloze toevoegingen
gedaan en teksten geredigeerd, alles zonder
de aanwezige informatie geweld aan te doen.
Neem een kijkje: wiki.wereldfietser.nl

Wat kun je er allemaal verwachten?
 Reisreportages naar diverse bestemmingen, vooral in Azië deze keer: Jeffrey
Kroeze neemt je mee naar China en
verder staan Siberië, Indonesië, Laos en
Vietnam op het programma. Maar je kunt

Nieuwe pagina's zijn o.a. Gezondheid en
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veiligheid bij de voorbereiding van je reis,
training, fietsen met kinderen, tandems,
ligfietsen,
meerdere
pagina's
over
uitrustingsstukken, veiligheid onderweg en
tent opzetten voor dummies. Er is nu ook
een pagina met uitleg over eten en drinken
en uitleg over koken op één pit.





Secretaris
Bestuurslid belangenbehartiging
Bestuurslid algemeen

Voor uitgebreid profiel kijk hier.
Belangstelling? Mail onze voorzitter.

Paastocht
De wiki wordt goed gelezen! De hoofdpagina
wordt meer dan 10.000 keer per maand
bezocht. Veel van de informatieve pagina's
en landen (waaronder ook IJsland en China!)
worden meer dan 1000x per maand bezocht.
Alles bij elkaar loopt het aantal kliks dit
kalenderjaar waarschijnlijk op tot meer dan
een miljoen.

In plaats van meubelboulevards, shoppingmalls of doe-het-zelf
warenhuizen te bezoeken met Pasen kun
je ook mee met de
Paastocht van 2013.
Dit jaar fietsen we langs de grens van de
gletsjer die in de voorlaatste ijstijd de
Utrechtse Heuvelrug heeft gevormd.
Voor meer informatie kijk hier.

Wat nu nog moet gebeuren is het op peil
brengen
(en
houden)
van
de
landeninformatie.

Beginnersweekend

Heb je de afgelopen paar jaar in
bepaalde landen gefietst? Doe dan mee!

Denk
je
erover voor
het eerst op
fietsvakantie
te
gaan
omdat
het
geld even op
is, of omdat
het
je
gewoon heel
leuk lijkt? Maar ben je wat onzeker omdat je
het nog nooit gedaan hebt, en je niet weet of
je fiets en tent wel bruikbaar zijn? Wil je liefst
niet gelijk veel geld uitgeven?

Je bijdragen worden zeer op prijs gesteld. Wil
je meedoen dan kun je meer info vinden op
deze pagina van de wiki. Je kunt na het
maken van een account direct beginnen.
Als je vooraf of onderweg vragen hebt of het
blijkt dat de ruwe tekst van de landeninfo die
je wilt bewerken nog veel html-code bevat
neem dan contact met ons op.
Ook is er nog behoefte aan iemand die een
goed verhaal wil schrijven hoe je een
wereldreis voorbereidt. Hoe hou je in een reis
over meerdere of vele maanden rekening met
hitte, regentijd, visaproblemen etc?
Deze informatie kan toegevoegd worden op
de pagina Plannen.

Dan kun je van 19-21 april onder begeleiding
van twee ervaren vakantiefietsers een
weekend fietsen en kamperen op de Veluwe,
je spullen uitproberen, en luisteren naar
lezingen over kampeermateriaal, fietsen,
banden plakken en andere kleine reparaties,
of leuke routes. Meer informatie op de site.

Veel leesplezier!
Leon
(Inhoudelijk beheerder
Fietsvakantie-wiki (B/NL).
Voor contactgegeven klik hier.

Reparatiecursussen
De fietsreparatie cursussen zijn ook dit
voorjaar weer een groot succes. Zo groot, dat
ze allemaal vol zitten.
Had je toch nog een cursus willen volgen?
Niet getreurd. In het najaar zijn ze weer. Wil
je graag een mailtje als de data bekend zijn,

Bestuursleden gezocht
De vereniging bloeit als nooit tevoren. We
doen van alles, maar we willen als bestuur
nog meer. Bovendien wil één bestuurslid
vertrekken. Daarom zoeken we uitbreiding.
Met name gaat het om een:
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stuur dan even een berichtje naar
coördinator. Hij zal je dan informeren.

Hemelvaarttocht

de

Het leven is goed in het Brabantse land.

GPS-weekend

De Hemelvaarttocht
gaat deze keer door
het
Brabantse
landschap met op
vrijdag 10 mei een
groot
feest
bij
Hetty en Lauran in
Oudenbosch. Meer informatie over de tocht
en het feest kun je hier vinden.

Dit weekend is op 5, 6
en
7
april
voor
Wereldfietser leden die
al
“iets”
ervaring
hebben met gps en/of
digitale kaarten, maar
nog vragen hebben. En
die nog meer willen weten van routeplannen,
navigatie onderweg, digitaal kaartgebruik,
registreren en opslag van het afgelegde
traject.

Tijdens
de
Hemelvaarttocht
vindt
zaterdagavond 11 mei onze voorjaarsvergadering plaats. Alle leden zijn welkom, ook
als je niet mee fietst met de tocht.
Meer informatie over de onderwerpen van de
ledenvergadering vind je binnenkort op de
site.

Tijdens het weekend delen we op een
laagdrempelige manier kennis en ervaring
van de deelnemers onderling en vertellen
elkaar over de handigheden van de
smartphone, tablet, laptop en GPS-navigatie.
Aan de hand van diverse situaties gaan we
hier zelf mee aan de slag. Ook gaan we
oefenen met het uitzetten van fietsroutes op
onbekend terrein.
Voor meer informatie raapleeg de site.

Wereldfietser shirt
Op beurzen presenteren onze vrijwilligers
zich dit jaar in een
staalblauw Avento
Wereld-fietser shirt
van 100% polyester.
Ademend,
sneldrogend, met een
ritsje vóór en drie
zakjes achter. Wel
wat duurder dan
katoen, maar comfortabel en duurzaam.
Heb je ook belangstelling voor zo'n shirt? Kijk
op de site hoe je er een kunt bestellen.

Off road trektocht.

Van 26 tot en met 28 april gaan we Drenthe
op de kaart zetten, van Meppel naar Assen,
door
diverse
Nationale
parken
zoals
Dwingelderveld, Holtingerveld, Drents-Friese
Wold en Fochteloërveen. De route bestaat uit
80% off road (hei, bos, slootkantjes,
tankbaan en gravel) en heeft voor elk wat
wils. Dit is de herkansing van de Off Road rit
die afgelopen najaar werd afgeblazen. Meer
informatie 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.
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