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Agenda

locatie in Bussum. We zoeken weer mensen
met fietservaring in bepaalde landen of
streken, die collega fietsers informatie
kunnen geven.
Meld je aan bij hansmetz45@hotmail.com
Iedereen die er vorig jaar bij was, wordt nog
persoonlijk benaderd.
Ook is er nog ruimte voor enkele lezingen.

November
30
Rondje ‘s Hertogenbosch
December
3
Rondje Amsterdam
6-7
Sinterklaas weekend
7
Rondje Utrecht
14
Rondje Groningen

Nieuwjaarsborrel
Jij komt toch ook op
de
nieuwjaarborrel
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?
Kom ook naar Utrecht op 4 januari 2015. We
hebben in de Kargadoor weer de grote ruimte
afgehuurd, dus plek genoeg. Zie onze site
voor meer informatie

Januari
4
Nieuwjaarsborrel
4
Rondje Utrecht
9-10
Wintertrektocht
31
Fiets en wandelbeurs
Februari
1
Fiets en wandelbeurs
14-17 Carnavalstocht
................................

Sinterklaas weekend
Hiervoor zijn nog
te
weinig
aanmeldingen!
We
maken 6-7 december
een
mooie
tocht
via
de
Oisterwijkse bossen en vennen en
een stukje door België. Overnachtingsplekken
binnen, eventueel buiten kamperen.
Meer informatie vind je hier.

Wintertrektocht
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 traditioneel met
Glühwein en Anita’s Boerenkool met worst.
De tocht voert ons dit jaar door de mooiste
en voor velen nog onbekende streken van de
provincies Utrecht en Noord-Holland.

Oproep informanten
De
jaarlijkse
Fiets
en
Wandelbeurs in Amsterdam
is dit jaar op 31 januari en 1
februari. Onze eigen Wereldfietsbeurs op zondag 15
maart,
op
de
bekende

Kijk hier voor meer informatie.
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Lezingen

Reparatiecursussen

Een nieuwe rubriek in deze Nieuwsbrief. Geef
je of weet je ergens een lezing, laat het
weten aan hansmetz45@hotmail.com. De
lezing kan dan hier worden vermeld.
Op dit moment zijn de volgende lezingen
bekend:
Dinsdag 25 november
Adri van Oosten over Rome en Assisi, ‘De
kortste weg is een omweg’, 14 uur
Mozeskerk, Noordstraat 4, Biezelinge.
Zaterdag 31 januari en 1 februari
Bert van Vliet, AWOL-reis in Turkije, Fiets en
Wandelbeurs, Amsterdam
Dinsdag 10 maart
Frank van Rijn, Onderwerp nog niet bekend.
20
uur
Openbare
bibliotheek,
Chevalleraustraat 6, Ommen.
Vrijdag 13 maart
Duco van Dalen, Van China naar Nederland,
20
uur
Wijkcentrum
Alleman,
Den
Bloeyenden Wijngaerdt 1, Amstelveen.

De reparatiecursussen waren ook dit jaar
weer goed gevuld. Voor volgend voorjaar
staan er ook weer een aantal gepland. Wil je
graag een mail hebben als de data bekend
zijn, stuur dan even een berichtje naar
reparatiecursus@wereldfietser.nl

Rondjes

Carnavalstocht

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.

Tenslotte

De Carnavalstocht is van zaterdag 14 februari
tot dinsdag 17 februari, en gaat vanaf station
Roermond naar Gorinchem dwars door
Noord-Brabant. Carnavalskleding is niet
nodig, verkleed gaan als fietser is voldoende.
Je hoeft niet alle dagen mee te fietsen. Meer
informatie is te vinden op het forum.

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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