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Agenda

Afbeeldingen worden automatisch geschaald,
zodat ze passen binnen de site. Voor meer
informatie kijk hier.
Ook gaan we binnenkort HTTPS aanzetten,
zodat al het verkeer van en naar de website
versleuteld is. We gaan er daarbij voor
zorgen dat alle huidige links op de site naar
de HTTPS-versie doorverwijzen.

December
2-3
Sinterklaasweekeinde
12
Cursus GPS-navigatie
Januari
7
Nieuwjaarsreceptie
19-21 Wintertrektocht
29-1
Najaarsweekeinde

Tot slot de wiki. Onze wiki, die we delen met
onze Vlaamse vrienden van de Vakantiefietser, is een belangrijk onderdeel van de
website. De inhoud heeft echter al een tijdje
niet de aandacht gekregen die het verdient.
Met name de landeninformatie kan een grote
schoonmaak gebruiken: er wordt vaak wel
nieuwe informatie toegevoegd, maar geen
verouderde informatie weggehaald. Dus we
zoeken een of meer enthousiaste mensen die
hiermee aan de slag willen. Je krijgt ondersteuning
vanuit
het
bestuur.
De
Europafietsers hebben bovendien al aangegeven met de Europese landen aan de slag
te willen. Wil je in de wintermaanden wat
voor de vereniging betekenen, geef je dan op
via wiki@wereldfietser.nl.

Maart
2-4
Fiets- en Wandelbeurs
................................

Informanten gevraagd
Van 2-4 maart is de Fiets en Wandelbeurs in
Utrecht. Daarvoor zoeken we weer voldoende
informanten. Je zit achter een tafeltje en
geeft bezoekers informatie over de landen
waar je gefietst hebt. Het weekeinde begint
nu al vrijdagmiddag. Dus meld je aan en geef
daarbij aan: welke dagdelen (vr. middag, za.
ochtend en middag, zo. ochtend en middag)
en over welke landen je wat te melden hebt.
Alle informanten van vorig jaar worden nog
persoonlijk benaderd.
Aanmelden bij hansmetz45@hotmail.com.
Onze eigen Wereldfietsbeurs vindt waarschijnlijk plaats in april, maar plaats en tijd is
nog niet bekend.

Communicatieplan
Tijdens de ALV is het communicatieplan op
hoofdlijnen getoond. Het communicatieplan
gaat erin voorzien om ten eerste tijdig,
duidelijk en correct te communiceren. Dit is
basis voor de vereniging en informeert en
verbindt
de
3000
leden.
Ook
de
communicatie binnen / van / naar bestuur en
commissies willen we graag verbeteren.
Daarnaast is het bekend dat de gemiddelde
leeftijd van de vereniging relatief hoog is en
dat verjonging gewenst is. Daar zal met
name in de communicatie aandacht aan
worden besteed: het bereiken, inspireren en
binden van (nieuwe) jonge leden is
belangrijk. Een dubbel effect is te verwachten
van ouders met kinderen: niet alleen zijn de

Website-update

We
voeren
dezer
dagen
wat
kleine
verbeteringen door aan de website. Sinds
kort is het mogelijk om afbeeldingen te
uploaden als je een forumbericht plaatst.
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ouders van de kinderen jonger dan het
gemiddelde, ook is het een sprong in de
toekomst als hun kinderen óók meegaan en
al jong besmet worden met het fietsvirus.
Als laatste zal er gekeken worden naar het
gebruik van sociale media die momenteel nog
geen rol van betekenis spelen, maar daar kán
verandering in komen. De media kunnen als
ondersteuning van de website dienen,
inspirerend en wervend werken, en een
belangrijk ‘uithangbord’ van de verenging
worden om o.a. verjonging te realiseren maar
ook om zaken makkelijker te maken. Maar
eerst wordt daar natuurlijk goed onderzoek
naar gedaan.

Harmen Siezen een goede sfeer voorspeld.
Heb je zin in een lekker stukje fietsen waarbij je overdekt kunt overnachten, lekker
eten en een supergezellig Sinterklaasspel?
Meld
je
dan
héél
snel
aan
via
sinterklaastocht@wereldfietser.nl.

Fietskerstkaarten met korting

Actief voor de Wereldfietser?

Ieder jaar brengt de Fietsvakantiewinkel een
serie fietskerstkaarten uit. Dit jaar krijgen
leden van de Wereldfietser een korting. Een
setje van vijf kaarten kost normaal € 2,95,
maar leden van de Wereldfietser betalen €
2,45. Daar komen wel € 2,95 verzendkosten
bij. Kijk hier!
Om de kaarten te bestellen moet je wel
inloggen. Zie rechtsboven op de pagina van
de kerstkaarten op de site van de
Fietsvakantiewinkel.
Bij
het
afrekenen
gebruik je de voor deze actie speciaal
aangemaakte kortingcode: wffietsgeluk2018.

Vereniging De Wereldfietser draait op
vrijwilligers. Jaarlijks organiseren we tal van
tochten en andere activiteiten en staan we op
een stand van de Fiets en Wandelbeurs en
organiseren daar samen met Europafietsers
"fietsers
informeren
fietsers".
Onze
vereniging organiseert ook onze eigen
Wereldfietsbeurs. Verder worden wij als
Wereldfietser uitgenodigd voor regionale
activiteiten,
die
bijvoorbeeld
worden
georganiseerd door een fietsenzaak of een
reisorganisatie.
We zijn nu dringend op zoek naar onder
andere
lezinggevers,
workshopgevers,
informanten en (mede)tochtorganisatoren.
Wat de Wereldfietsers kan bieden zijn
dankbare deelnemers en het is bij ons altijd
gezellig.
Verder bedanken wij ieder jaar onze
vrijwilligers met een vrijwilligersweekeinde.
Heb je interesse, of wil je meer informatie?
Kijk dan hier voor de oproep van de
activiteitencommissie.

Overige kortingen
Leden van de Wereldfietser kunnen op
vertoon van ledenpas korting krijgen bij
diverse bedrijven. Kijk daarvoor hier onze
website.
Let op je nieuwe pasje voor 2018. Dit zit bij
het eerste nummer van ons tijdschrift in
2018.
Graag breiden wij onze kortingen uit. Ken jij
een geschikte winkel of bijvoorbeeld een
camping.
Geef
dit
graag
door
aan
activiteiten@wereldfietser.nl.

Beginnerscursus
Ook in het seizoen 2018 organiseert de
Activiteiten Commissie van de Wereldfietser
weer een beginnerscursus voor de startende
fietskampeerder.
Om
de
beginnende
fietskampeerder meer tijd te geven om de
opgedane kennis te gebruiken bij de aanschaf
van nieuw materiaal, is er dit jaar voor
gekozen om de cursus te splitsen in twee

Sinterklaastocht
Nog een paar daagjes en dan is het zo ver:
de Sinterklaastocht gaat weer van start.
Er wordt dit jaar gereden door Overijssel,
Gelderland en Utrecht, en zoals altijd heeft
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delen, een stuk theorie in het begin van 2018
gevolgd door een praktijkgedeelte - het
beginners fietsweekeinde - een paar maanden later.
Fred Kok en Ronald van der Perk zijn bezig
met de voorbereidingen die zich in de
afrondende fase bevinden. Binnenkort dus
meer, houd hiervoor de website van de
Wereldfietser in de gaten!

droomt zij van een soortgelijke expeditie. In
goede vriendin Laura, vindt zij de perfecte
partner in crime en zo starten zij begin 2010
aan een fietsreis door Oost- en Zuidelijk
Afrika.

Wereldfietsbeurs

In een jaar tijd fietsen zij ruim 7000 km van
Dar es Salaam in Tanzania door Malawi,
Mozambique, Lesotho, Swaziland en ZuidAfrika naar Madagaskar; slingerend over
prachtige, rode zandwegen en kamperend bij
dorpshoofden, ziekenhuizen en scholen. Het
is een life-changing reis, die haar perspectief
op werk en ontwikkelingssamenwerking
verandert en waarna Afrika voor altijd een
plekje in haar hart verovert.

In 2018 kunnen we helaas niet meer terecht
op de voor ons zo vertrouwde locatie in
Bussum. De school gaat verbouwen en dan is
er geen ruimte voor onze beurs.
De beurscommissie is naarstig op zoek naar
een alternatieve locatie. Dankzij de inzet van
onze leden hebben we heel veel suggesties
ontvangen waar we mogelijk onze beurs
kunnen organiseren. Op dit moment zijn we
in onderhandeling met een paar locaties.

Even voorstellen
Een rubriek waarin we elke nieuwsbrief een
wereldfietser portretteren.

Gezocht: organisator!
Vind jij het leuk om in 2018 om voor onze
leden een onvergetelijk pinksterweekeinde te
organiseren? Neem dan contact op met
activiteiten@wereldfietser.nl.

Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 7 januari 2018 vindt weer de
traditionele nieuwjaarsreceptie waar wij
gezamenlijk toasten op het nieuwe jaar. Ook
dit jaar weer in Utrecht, meer informatie
volgt op de website.
Of kom voor de inspirerende lezing van
Marens Beckers: “Na zes jaar hard werken bij
een corporate en met haar 30ste verjaardag
in zicht, besluit Marens dat het tijd is voor
avontuur. Geïnspireerd door een collega die
van Alaska naar Zuid-Chili was gefietst,

Naam: Nicolaas. De rest van mijn naam is
net zo geheimzinnig als die van Detective
Chief Inspector Morse, die bij de vraag naar
de rest van zijn naam altijd antwoordde:
‘gewoon Morse’. Dus: gewoon Nicolaas. Nou
vooruit, Sint Nicolaas, dat vind ik ook goed.
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Woonplaats: Sommige mensen denken dat ik
nog steeds in Myra woon, maar dat is al lang
verleden tijd. Myra is maar een klein dorpje,
dat ik gelukkig ben ontvlucht. Tegenwoordig
huist mijn imperium in Spanje. In diverse
plaatsen heb ik pakhuizen, vergelijk het maar
een beetje met Bol.com. Daar doe ik als
Nicolaas trouwens goede zaken mee. Ik woon
niet specifiek op één plek, alhoewel ik het
klimaat rondom mijn pakhuis in Madrid wel
het aangenaamst vind.
Geboren (jaar en waar): In Patara zo ergens
rond het jaar 280. Het is al zo lang geleden
dat ik het mij niet goed meer kan herinneren.
Wie kan zich zijn geboorte wel herinneren,
nietwaar? Ik zeg maar zo: een mens is zo
jong als hij zich voelt, en ik voel me echt niet
ouder dan 120.
Opleiding: Na het volgend van de abdijschool
heb ik mij verder verdiept in theologie,
filosofie, medicijnen en rechten. Maar
aangezien ik een voorliefde heb voor
kinderen ben ik uiteindelijk toch bisschop
geworden.
Beroep: Mijn moeder zei altijd: Jongen, je
ben er één van twaalf ambachten en dertien
ongelukken. Dat is me goed van pas
gekomen, want na mijn carrière als bisschop
moest ik hard aan de bak om pieten op te
leiden. En ik moest al die kunstjes natuurlijk
wel voor kunnen doen. Daarom kan ik ook zo
goed fietsen en ben ik onlangs lid geworden
van jullie vereniging.
Fietsen: Ik bezit natuurlijk veel fietsen,
vooral éénwielers voor de acrobatische toeren
van mijn pieten. Als ik op zondag een stukje
door het Parque del Retiro ga rijden, kies ik
meestal voor de tandem. Dan kan ik lekker
achterop bij de hoofdpiet. Helaas laten ze
daar geen paarden toe, want dat is natuurlijk
het vervoersmiddel dat ik prefereer, en veel
handiger op de daken en op zanderige
bospaadjes. Bovendien val ik dan meer op
tussen de meute joelende fans. Overigens
heb ik tegenwoordig ook een e-bike,
waarmee ik nu aan het oefenen ben of je er
ook de daken mee op kunt.
Hoe ben je bij de Wereldfietser terecht
gekomen? Nou, dat ligt even anders, de
Wereldfietser is bij míj terecht gekomen.
Vorig jaar kreeg ik een persoonlijke
uitnodiging om bij een weekeinde aan te
schuiven om mijn verjaardag te vieren.

Aangezien dit vlakbij één van mijn kloosters
plaatsvond, heb ik meegenoten van de
kaasfondue en heeft mijn Vlaamse Piet een
lesje diversiteit en flexibiliteit gegeven.
Sindsdien ben ik blijven plakken bij de
vereniging, maar ik ben natuurlijk niet zo
vaak in Nederland. Bovendien trekt de KNHS
ook regelmatig aan mijn mantel of ik langs
wil komen om schimmels van hulpsinten in te
rijden.
Wat is je meest memorabele fietstocht? Dan
moet ik toch terugdenken aan mijn tocht over
de daken bij volle maan in 2010. Het was wel
op mijn paard, maar jullie noemen je fiets
toch ook een stalen ros? Daar heeft Dick
Maas zelfs een film van gemaakt.
Alleen fietsen of samen? Toch op die tandem,
maar dan vooral achterop. En rondjes over
de boot, dan ben je nooit alleen.
Wat gaat zeker mee op de fiets, en wat zeker
niet? De staf, Piet (je kunt tegenwoordig
nooit meer zeker zijn van de kleur) en mijn
zonnebril. En in de bidon natuurlijk wat
bisschopswijn. Zeker geen pepernoten, want
voor je het weet zit er een in je band.
Wat zijn je dromen op fietsgebied? Een epaard.
En verder? Veel verder. Kijk vooral ook even
bij de oproep in deze nieuwsbrief voor de
tocht van komend weekeinde. Dan zie ik jullie
daar.

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.
Reacties op deze nieuwsbrief kunnen worden
gestuurd naar nieuwsbrief@wereldfietser.nl.
Afmeldingen en adreswijzigingen sturen
naar leden@wereldfietser.nl.
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