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Agenda
Juli
6-7
7
14
26-29

daarvoor
naar
de
website
en
kies
‘landeninformatie’.
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.

Zomer in Zuid-Holland
Rondje Utrecht
Rondje Groningen
Veluwe fietsroute

Augustus
30-1/9 Harskamperdennen
September
14-15 Weekend Achterhoek
21-22 Fietsreparatiecursus
27-30 Bosschenhoofd
................................
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 Robertjan op.

Dringende oproep
Het bestuur
aanvulling!

van

de

Wereldfietser

zoekt

Reparatiecursussen

We zoeken: een secretaris (zodat de huidige
secretaris de taak van de vertrekkende
penningmeester kan overnemen).
En ook
een 'bestuurslid belangen-behartiging'
zou nuttig werk kunnen doen.
Verder zoeken we mensen die zich met de
website willen bezighouden. Zo mogelijk
(ook) iemand met kennis van cms drupal. In
begeleiding/coaching kan worden voorzien.
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met robertjan@wereldfietser.nl

Ook in het najaar zijn er weer fietsreparatie
cursussen.
In
de
weekenden
21/22
september
en
5/6
oktober
zijn
er
basiscursussen. In het weekend van 19/20
oktober is er een gevorderdencursus.
Meer informatie en hoe op te geven kun je
hier vinden.

Landeninformatie
Hou onze landeninfo op peil! Heb je ergens
gefietst en heb je het idee wat toe te kunnen
voegen aan onze landeninformatie? Aarzel
niet en deel je kennis met anderen. Ga
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Zomer in Zuid-Holland

Zowel op zaterdag als op zondag mooie
tochten maken op de Veluwe. Vrijdagavond
vindt de Algemene Ledenvergadering plaats.
Zaterdagavond zijn er dialezingen. Plus altijd
groot kampvuur. We beschikken over een
grote tent waar we zo nodig allemaal in
kunnen zitten en waar we zaterdag een
gezamenlijke maaltijd kunnen genieten.
Op de site staat meer informatie.

In het weekend van 6/7 juli gaan we zomer
vieren in Zuid-Holland. We maken 2
prachtige tochten. Vanaf station Leiden CS
nemen we een afwisselende en autoluwe
route door het Groene Hart en langs de kust.
Grote plassen, smalle dijkjes, kleine dorpen,
een veerpont, veenweiden, duinen, bos en
zeezicht. Ook rijden we door de groene rand
van Amsterdam.
Meer informatie hier.

Verslagen
Wil je wat te lezen hebben in de
zomervakantie?
Dan kun je kijken hoe Wendy en Marten een
jaar door Azië fietsen.
Of hoe Patrick en Janneke in Zuid-Amerika
reizen.
Yvonne is op de terugweg uit Santiago de
Compestela.
En Addie en Hans zijn net terug uit Italië.
Grégory Lewyllie rijdt op zonne-energie naar
Kazakstan.
Ellen en Elmar gaan binnenkort weg.
Inge en Bas zijn in Laos

Veluwe Fietsroute

Driedaagse fietskampeertrektocht rond en
door de mooiste delen van Gelderland,
vrijdag 26 juli t/m maandag 29 juli 2013.
Voor deze trektocht maken we gebruik van
de
Eneco
Veluweroute.
Dit
is
een
bewegwijzerde route van in totaal 265 km.
We hebben drie leuke adressen kunnen
vinden om te overnachten. Met zo’n 85 km.
per dag kunnen wij deze route volgen.
Meer informatie hier.

Oproep thema duisternis
Een ongeschreven regel zegt dat de
fietsreiziger niet in het donker fietst. Er zijn
duizend en één redenen om dat inderdaad
niet te doen. Toch kan het je door
omstandigheden zijn overkomen. Wat voor
avontuur heeft dat opgeleverd?
Stuur dan je korte of lange verhaal over deze
weinig belichte kant van het fietsen, zo
mogelijk
met
foto’s,
naar
redactie@tijdschriftwereldfietser.nl. Je kunt je
verhaal tot 25 juli insturen.
Klik hier voor meer informatie.

Harskamperdennen
Noteer alvast de data voor het weekend van
de Harskamperdennent: 30 augustus - 1
september 2013. Wat gaan we doen?
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Vrijwilligersweekend

Jongerenweekend

Onze vereniging draait op vrijwilligers. Meer
dan 100, alles bij elkaar. Ruim 30 daarvan
kwamen 29/30 juni bij elkaar op uitnodiging
van de vereniging. Op een ruime camping
nabij
Geldermalsen
werd
er
gezellig
bijgepraat met oude en nieuwe bekenden.
Vrijdagavond kregen we een praatje van
Roeland Jansen (Europafietsers) die pleitte
voor meer samenwerking tussen onze clubs.
Zaterdag konden we kiezen uit verschillende
mooie routes door de Betuwe. Het was wel
iets te koud…

Nog een activiteit hetzelfde weekend: vijf
jongeren verzamelden zich op een camping
bij Maasbree. Het jaarlijkse jongerenweekend
van onze vereniging! Met een bezoekje van
de voorzitter werd de avond ingezet met veel
gezelligheid. De volgende dag was het dan
echt tijd om te gaan fietsen. Via vele
doorsteekjes kwamen we in Asten, waarna
we via de Stratumse Heide naar de tweede
overnachtingplaats reden, met barbecue en
kampvuur. De volgende dag was het tijd voor
de laatste etappe. Deze keer via verrassend
mooi België, waarbij we ook nog even het
metalfestival Graspop hebben bezocht, naar
Antwerpen.

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
jezelf of derden. Wij raden je aan zelf zorg te
dragen voor een reis-, ongevallen- en/of
aansprakelijkheidsverzekering.
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