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Cursus GPS navigatie
Fietsen-met-kinderen-weekeinde
Achterhoek Onverhard
Cursus GPS navigatie
Midzomernachttocht

Juli
21

Buitenlandtocht idworx

bijzondere fietsreis. Lijkt het jou leuk om
jouw ervaringen op deze wijze te delen met
een pakkend verhaal ondersteund door
meeslepend plaatjes, meld je dan aan bij
activiteiten@wereldfietser.nl.
Wie kan koken op de Harskamperdennen?
Het eten op de zaterdag van ons
nazomerweekeinde is altijd een feest. Inge
maakt samen met een kookploeg er iets
prachtigs van. Helaas kan Inge dit jaar niet.
Wie kan dit jaar het koken organiseren? Er is
een veldkeuken. Vele handen maken licht
werk. Wie willen er helpen? Reacties naar
activiteiten@wereldfietser.nl.

Augustus
31
ALV en Nazomerweekeinde
Harskamperdennen
................................

2 juni Themadag ‘Europa in’ bij
de Fietsvakantiewinkel in Elst

Nazomerweekeinde op de
Harskamperdennen

Het duurt nog even, maar zet het vast in je
agenda: het traditionele nazomerweekeinde
zal dit jaar plaatsvinden van 31 augustus tot
2 september. Een trouwe deelnemer noemde
dit weekeinde: "Het jaarlijkse hoogtepunt
van onze vereniging de Wereldfietser."
Net terug van allerlei tochten, weer samen
fietsen, koken en ervaringen uitwisselingen.
Weer of géén weer: we hebben de
beschikking over een dagverblijf!

Op deze themadag laten de Wereldfietser en
de Europafietsers zich volop zien in de
Fietsvakantiewinkel en op het grasveld voor
de deur. Beide organisaties hebben een stand
en er is doorlopend de mogelijkheid om bij de
GPS-groep van de Europafietsers om raad te
vragen.
Er is een programma van boeiende lezingen.
Onze fietsenmaker Kees Baselmans is er
tijdens de ochtenduren voor alle technische
uitdagingen en een goede voorbereiding. Als
je dus Kees wilt raadplegen, kom dan op tijd.

Lezinggever gezocht
Traditioneel geeft een van onze leden op
zaterdagavond
een
lezing
over
een
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Diverse auteurs van de Europafietsers staan
voor je klaar om alles te vertellen over hun
routes.
Welk campingstoeltje zit het lekkerst?
Probeer het uit op het grasveldje. Het ziet er
naar uit dat het prachtig weer wordt. De
Europafietsers trakteert tijdens het lunchuur
op broodjes.

route gaat veel door de dalen en over
voormalige spoorbanen. Voor berggeiten
kunnen
uitdagende
varianten
worden
uitgezet.
Voordat de route wordt uitgezet en campings
worden besproken, is het wel van belang om
te weten of er voldoende belangstelling is
voor deze tocht. Heb je serieus interesse?
Stuur
dan
een
bericht
naar
activiteiten@wereldfietser.nl. Bij voldoende
belangstelling gaan we aan de slag.

Fietsvakantiewinkel, Marithaime 13 B, 6662
WD Elst, www.fietsvakantiewinkel.nl.
Voor
het lezingenprogramma
informatie zie het forum.

en

Huisstijl

meer

Volgens Wikipedia de “de visuele identiteit
van een organisatie”. Daarbij moet je denken
aan een logo, het gebruikte lettertype,
kleuren, indeling, enz. Zo in de loop van de
tijd is de huisstijl van de vereniging wat
divers geworden. Veel elementen zijn er
allemaal wat verschillend uit gaan zien in de
loop van de jaren: de website, de kaartjes,
verschillende logo’s, de nieuwsbrief, het
tijdschrift. Noem maar op. Is dat erg? Ach
erg, wat heet erg.. We functioneren prima als
vereniging. Maar onze ‘uitstraling’ kan beter,
duidelijker, uniformer. Ook herkenbaarheid is
belangrijk. Niet alleen voor onszelf, maar ook
voor de ‘buitenwereld’. Daar hebben we mee
te maken: op de Wereldfietsbeurs, de Fiets& Wandelbeurs, de website, enz. Onlangs
was er tijd om het tijdschrift in een nieuw
jasje te steken en de redactie heeft daar een
toelichting
op
gegeven
tijdens
de
nieuwjaarsborrel in de Kargadoor. We gaan
voor de vereniging nu ook een nieuwe
huisstijl laten ontwikkelen. Gaan we dat
allemaal tegelijk prachtig vinden? Vast niet.
Er zijn immers meer dan 3000 leden. Maar er
zal zorgvuldig naar ledenvertegenwoordigers
gezocht worden die meekijken. We moeten
nog beginnen, maar we hebben een stiekem
streven om op het Harskamperdennenweekeinde alvast een voorproefje te laten
zien. Wordt vervolgd!

Buitenlandtocht naar idworx in
Duitsland

Gerrit Gaastra, eigenaar van idworx, heeft de
Wereldfietser uitgenodigd om op bezoek te
komen in zijn bijzondere fietsenfabriek in
Duitsland. We krijgen een leuke ontvangst
met een rondleiding en een presentatie.
Gerrit trakteert op gezonde pizza's en we
kunnen op een grasveld op zijn terrein
kamperen.
Dit
alles
wordt
opgenomen
in
een
buitenlandtocht met kamperen onderweg. De
bedoeling is op 21 juli te vertrekken uit
Arnhem. We volgen de Rijnfietsroute tot de
vulkanische Drachenfels.
Na het bezoek aan idworx gaan we door de
Eifel en de Ardennen over het Ahr-fietspad,
het Kalkeifel-fietspad, het Kylltal-fietspad
naar de Belgische grens, vervolgens over de
RAVeL L45a en de Vennbahn weer terug. Zal
totaal ongeveer een week duren.
We zitten in de Eifel en de Ardennen en er zal
wat geklommen moeten worden, maar de

Wereldfietser op bezoek
bij Holcus
Onlangs heeft het bestuur (in de personen
van Eric Picard en Jan Jes) uitgeverij Holcus
van het tijdschrift bezocht in Diemen om
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Ledenuitbreiding

eens e.e.a. te bespreken en “af te stoffen”.
We werden welkom geheten door Theo Jorna
en Harry Wagenaar (en hond Appie, die zich
voorbeeldig gedroeg). Het contact met Holcus
en de vereniging(en) (zowel de Wereldfietser
als de Vakantiefietser) dateert van jaren
terug, dus het was goed om eens bij te
praten en de contracten, redactiecommissie
en -statuten en al wat dies meer zij, eens aan
te stippen. We gaan onderzoeken of we de
verhalen in de tijdschriften over verschillende
landen en streken in elektronische vorm
kunnen opslaan om beschikbaar te maken op
de website. Daarnaast bespraken we het plan
van het bestuur om een nieuwe huisstijl te
ontwikkelen, uiteraard aanhakend op het
nieuwe ontwerp van het tijdschrift en de
toekomstige ambitie om de website te
verbeteren. Het bezoek aan Holcus was
nuttig en constructief. We gaan de -oudecontracten
opfrissen
en
de
financiële
afspraken - zoals geadviseerd door de
kascommissie - transparant maken.

Op 28 maart zag de dochter van Laura
Smeets, ons AC-bestuurslid, en Charles
Hageman het levenslicht. Laura en Charles,
van harte gefeliciteerd!

Deelname aan tochten
Iedereen die deelneemt aan een tocht van De
Wereldfietser dient op de hoogte te zijn van
de regels en risico’s die bij een tocht van
toepassing zijn. We maken jullie hierbij dan
ook attent op de opsomming op de pagina
https://www.wereldfietser.nl/veiligheid. Lees
deze tekst aandachtig door!
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