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Agenda

Oproep informanten

December
15
Rondje Dwingelderveld
30
Oudjaars fietstocht

Er komen weer twee
fietsbeurzen aan.
In het weekend van
1 en 2 maart de
Fiets- en Wandelbeurs, Op 30 maart
onze eigen Wereldfietsbeurs.
We zoeken dus weer informanten. Je zit
achter een tafeltje en geeft de langs
schuifelende bezoekers informatie over de
landen waar je hebt gefietst.
Meld je aan bij hansmetz45@hotmail.com.
Iedereen die er vorig jaar bij was wordt nog
persoonlijk benaderd.

Januari
5
Nieuwjaarsborrel
17-19 Wintertrektocht
Maart
1-2
Fiets- en wandelbeurs
1
Carnavalstocht
8-9
Fietsreparatiecursus
30
Wereldfietsbeurs in Bussum
................................

Oproep Landeninformatie
Rondjes

Leden van de Wereldfietser ontmoeten elkaar
– hoe anders – op de fiets. En wel tijdens de
maandelijkse rondjes.
Een nieuw rondje heeft zich aangemeld! Het
wordt
een
mooi,
afwisselend
rondje
Dwingelderveld (45-50 km.). We rijden door
een prachtig natuurgebied, het grootste Natheidegebied van Europa. Vertrek op 15
december vanaf NS-station Beilen om 10.45
uur.
Andere
rondjes
zijn
maandelijks
in
Amsterdam, Utrecht, Groningen en Rotterdam. Kijk op de site of het forum voor meer
informatie.

De afgelopen tijd zijn alle actieve leden van
de vereniging en alle bloggers die vermeld
zijn op de wiki benaderd om mee te werken
aan de landeninformatie.
Een beperkt aantal fietsers heeft aan deze
oproep al gehoor gegeven en van een aantal
landen is de informatie verbeterd. Er is echter
nog steeds behoeft aan medewerkers om
informatie bij te dragen voor met name meer
exotische landen. Ook is er behoeft aan
vrijwilligers die de teksten controleren en o.a.
defecte links opsporen en verwijderen.
Meer informatie vind je hier.
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Reparatiecursussen

Het bestuur van de Wereldfietser
wenst iedereen een fijne jaarwisseling en veel mooie fietskilometers toe in 2014.
Nieuwjaarsborrel

Ook voor volgend jaar zijn weer een aantal
fietsreparatiecursussen georganiseerd. Deze
zijn op:
8-9 maart
Basis
5-6 april
Basis
26-27 april
Basis
10-11 mei
Gevorderd
Op de site van de Wereldfietser is alle informatie te vinden en ook hoe je je op kunt
geven.

Jij komt toch ook op de Nieuwjaars borrel 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
tocht staat in het nieuwe jaar op de agenda?

Kijk hier voor de details.

Wintertrektocht
20 jaar

De eerste trektocht in het nieuwe jaar is een
echte
klassieker
waar
altijd
veel
belangstelling voor is. De strijd tegen de
elementen, de gezelligheid, kamperen in de
sneeuw en – zoals beloofd – dit jaar weer
met Glühwein en Anita’s Boerenkool met
worst. Alle informatie vind je hier.

Volgend jaar bestaat
de
vereniging
20
jaar.
Wie
heeft
ideeën
voor
een
passende manier om
hierbij stil te staan?
Suggesties
kunnen
gemaild worden naar het bestuur.

Filmpje
Een beeldschoon filmpje van Rob de Waal
over een fietstocht over de Spaanse Via de la
Plata (van Sevilla naar Santiago de
Compostela), het duurt 11 minuten en je
blijft kijken. Klik hier om het te zien.

Oudjaars fietstocht
Tijdens het lange
oudjaarsweekend
hoef je niet alleen
thuis
te
zitten
maar
ga
je
natuurlijk gewoon
met Henk mee op
de
kampeertrektocht
met
de
fiets. Het plan is om Utrecht - Otterlo v.v. te
fietsen, 30 december heen en 1 januari terug
met op 31 december een pittig rondje
Meer informatie op de site.

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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