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Agenda

Harskamperdennen
Het
laatste
weekend
van
augustus is ook
dit jaar weer het
Harskamperdennen weekend.
Houd 29 t/m 31
augustus
alvast
vrij
voor
een

Augustus
29
Algemene Vergadering
29-31 Nazomerweekend
September
3
Rondje Amsterdam
12-14 Weekend Achterhoek
14
Rondje Groningen
26-28 Najaarsweekend
27-28 Basiscursus fietsreparatie

speciale editie: de 20ste !
Belangrijk onderdeel van het weekend is de
Algemene Ledenvergadering: vrijdagavond
29 augustus, aanvang 19u30, met de
verenigingsplannen en de begroting voor
komend jaar. (klik hier)
Er wordt nog gewekt aan het verdere
programma. Houd hiervoor de website in de
gaten!

Oktober
4-5
Basiscursus fietsreparatie
25-26 Gevorderden fietsreparatiecursus
................................

Oproep Landeninformatie

Reparatiecursussen

Ben je nog op reis of ben je al terug? In ieder
geval heb je weer nieuwe ervaringen
opgedaan. Vergelijk die eens met wat de
landeninformatie op onze website te bieden
heeft. Misschien kan je hier en daar wat
aanvullen!
Loop je bij het aanpassen van de tekst tegen
problemen aan, vraag Robertjan.
Meer informatie vind je hier.

Ook in het najaar zijn weer een aantal
fietsreparatiecursussen georganiseerd.
Er zijn twee basiscursussen in het weekend
van 27/28 september en 4/5 oktober. De
cursus voor gevorderden is op 25 en 26
oktober.
Op de site van de Wereldfietser is alle informatie te vinden en ook hoe je je op kunt
geven.
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2014 incasseren wij dan je bijdrage voor
beide organisaties samen.
Deze regeling geldt alleen als je postadres in
Nederland is.

Kennismakingsweekend

Rondjes

Op
vrijdag
11
juli
was
het
kennismakingsweekend van de jongerenafdeling van vereniging De Wereldfietser. We
verzamelden op het scoutingterrein in
Austerlitz, waar we onze tenten verdekt
konden opstellen tussen de bomen. Zaterdag
begon de fietstocht, van Utrecht naar
Enschede via de LF4, met in totaal 25
jongeren. Al snel splitsten we op in een
snellere groep en een wat langzamere groep.
Toch wisten we elkaar weer snel te treffen op
de natuurcamping in Eerbeek voor een
barbecue. Op zondag maakten we ons
fietsavontuur af met een mooie route tot in
Enschede. Het eerste weekend was een
geslaagd weekend!
Klik hier voor een uitgebreider verslag en
voor informatie over de Facebookgroep voor
jongeren.

Leden van de Wereldfietser ontmoeten elkaar
– hoe anders – op de fiets. En wel tijdens de
maandelijkse rondjes.
Deze rondjes zijn onder andere maandelijks
in Amsterdam,
Utrecht,
Groningen en
Rotterdam. Kijk op de site of het forum voor
meer informatie.

Verdwijnen City Night Line

Op dit moment lijkt het er op dat de City
Night Line naar Kopenhagen en Praag gaat
verdwijnen. Voor degenen die het er niet mee
eens zijn is er een mogelijkheid een online
petitie te ondertekenen.
Help mee deze,
voor fietsers, belangrijke vervoersmogelijkheid in leven te houden.

Wereldfietsers en Europafietsers

Tenslotte
Ben je niet alleen lid van De Wereldfietser
maar wil je ook donateur zijn van
Europafietsers (voorheen F.I.S.), dan kun je
bij automatische incasso korting krijgen op
het gezamenlijke bedrag in 2015. Dus
volgend jaar. De voordelen van het
donateurschap vind je hier. Let op:
aanmelden voor deze korting uitsluitend via
deze link en vóór 1 oktober 2014. Eind

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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