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blad van de fietsersbond

Historie van de fi ets
op ledenavond 9 september 2010 
Tijdens de ledenavond op donderdagavond 
9 september a.s. vertelt Otto Beaujon over 
de historie van de fi ets. Otto Beaujon uit 
Oudewater is een kenner van fi etsen en een 
hartstochtelijk verzamelaar van alles wat 
met de fi ets te maken heeft. Zijn kennis 
over de fi ets lijkt een onuitputtelijke bron te 

zijn. Zijn liefde voor de fi ets ontstond toen 
hij als 10-jarig jongetje mocht gaan werken 
bij fi etsenmaker Biermans in Geleen.  
De ledenavond wordt gehouden in het 
Stadhuis op de Markt en begint om 20.00 
uur. De Raadszaal is open om 19.30 uur. 
Toegang is gratis. 

Hier volgt een verhaal uit de tweede 
hand maar wel  fi etsers betreffend. 
Misschien dat de gemoedelijke sfeer u 
ertoe zal brengen ook eens een tochtje 
door Friesland te overwegen  en te 
gaan genieten van een overvloed aan 
natuur- en stedenschoon. 
Een paar jaar geleden gingen mijn 
zus en zwager op fi etsvakantie in de 
provincie Friesland. Hotels en route 
waren vooraf bepaald en de tocht was 
zo afwisselend mogelijke gemaakt. 
Mijn zwager hield de fi nanciën bij. 
Het was warm weer en ze zochten een 
terrasje bij het water om eens fl ink bij 
te tanken. Nadat ze helemaal bijgeko-
men waren, zochten ze de fi ets weer 
op en trapten verder langs het meer. 
Een fl ink eind verder werd er vanuit 

een boot hun aandacht getrokken. Het 
schip voer naar hen toe en legde aan 
bij een steigertje. “Meneer uw porte-
monnee” riepen de opvarenden. Het 
fi etsende echtpaar was zeer verbaasd. 
Wat was er gebeurd. Bij het op de fi ets 
stappen had mijn zwager zijn porte-
monnee, na te hebben afgerekend, 
even op een muurtje gelegd om wat 
te regelen. Vervolgens was hij dit glad 
vergeten. De restaurant-eigenaar vond 
een scheepsbemanning bereid de fi et-
sende vakantiegangers op te sporen 
en zo was een prettige samenwerking 
ontstaan!

 Ik hoop dat u, lezer, ook zulke ont-
spannende ervaringen zult opdoen. 

– M. van Leeuwencolumn

Fiets-
verlichtingsacties
Op zaterdag 9 oktober vindt er weer een 
fi etsverlichtingsactie plaats in de Agnie-
tenkapel. Van 10 tot 14.00 uur wordt fi ets-
verlichting gerepareerd. Als we tenminste 
genoeg sleutelaars bij elkaar krijgen. 
Interesse om mee te repareren? Geef je op 
per email:  Gouda@fi etsersbond.nl. 

Gezocht gespreks-
partner Spoorzon
De gemeente is op zoek naar een vaste ge-
sprekspartner vanuit de fi etsersbond voor 
de ontwikkeling van het gebied rondom 
het Centraal Station in Gouda. De ac-
tieve leden van de Goudse afdeling heb-
ben hun handen vol aan allerlei andere 
onderwerpen. Misschien wil jij deze rol 
wel vervullen. Voor vragen kun je terecht 
bij Gerda van Egmond  0182 546 826 of op 
Gouda@fi etserbond.nl.

GPS en fi etsers
Op 11 november a.s. vindt zeer waar-
schijnlijk een lezing plaats over de 
mogelijkheden van het gebruik van GPS 
door fi etsers. Het is nog niet helemaal 
rond, maar reserveer de avond alvast in je 
agenda. 



> enquête <  >  enquête <  >  enquête <
De Fietsersbond komt op voor de belan-
gen van fi etsers. Met 150 plaatselijke 
afdelingen, ruim 1500 actieve vrijwilli-
gers en meer dan 30 medewerkers op het  
Landelijk Bureau wordt daar hard aan 
gewerkt. 
Willen wij als fi etsers kunnen profi teren 
van gemeentelijke plannen op het gebied 
van fi etsroutes en  fi etsenstallingen dan is 
het nodig om ons actief op te stellen en een 
bijdrage te leveren aan het fi etsbeleid in de 
gemeente.  
Een actieve lokale afdeling Gouda Midden-
Holland kan hieraan een serieuze bijdrage  
leveren. Als dit je  interesseert en/of jij ook 

van mening bent dat een lokale afdeling 
hieraan een bijdrage kan leveren. Vul dan 
de volgende vragenlijst in. Wie kennen uit-
eindelijk het beste de slecht onderhouden 
fi etspaden en gevaarlijke oversteken voor 
fi etsers? Welke concrete oplossingen zou-
den er kunnen zijn voor het beter en veili-
ger bereikbaar maken van de binnenstad en 
het station voor fi etsers? 

Enthousiast?
In deze vragenljist kunt  je je wensen en in-
teresse kenbaar maken. Ook kun je aange-
ven in welke mate je een bijdrage wil leve-
ren aan de verbetering van het fi etsklimaat 
in Gouda. 
De ingevulde vragenlijst kan worden op-
gestuurd naar de landelijke Fietsersbond, 
tav Jan Bijlsma. Adres Antwoordnummer 
4309, 3500 VE Utrecht (postzegel mag, 
maar hoeft niet). 
Of je  kunt het ingevulde formulier ook 
mailen naar: Gouda@fi etsersbond.nl. De 
enquête staat ook op onze website.  Graag 
vóór 15 oktober 2010. 

Vraag Nee Weinig Redelijk Prima/ja

1 Heeft Gouda het goed geregeld voor fi etsers?

2 Kun je concrete zaken noemen die verbeterd moeten worden?*

3 Vind je het belangrijk dat in Gouda de Fietsersbond actief is?

4 Heb je tijd en zin om in de Fietsersbond mee te doen. Bijv. voor een 
jaar?

5 Ben je  bereid nu en dan een beperkte taak op je te nemen?**

6 Heb je kennissen in de gemeente Gouda die misschien actief willen 
worden?

7 Wil je op de hoogte blijven van wat er op fi etsbeleid in de gemeente 
Gouda gaat gebeuren?

*Bij vraag 2: Ja ik ken een aantal knelpunten voor de fi ets in Gouda. Namelijk:

** Bij vraag 5: 
O Ja, ik wil daar een actieve bijdrage aan leveren door:
 O Reacties te formuleren op plannen van de gemeente
 O In overleg te treden met de gemeente
 O Een bijdrage te leveren aan lokale activiteiten
 O Het verzorgen van de fi etsbrief op me te nemen
 O Een fi etstocht langs knelpunten te organiseren
 O Anders,namelijk

O Nee, ik wil daar geen actieve bijdrage aan leveren. Maar informeer mij wel als Fietsersbondlid. 

O Nee, ik wil daar geen actieve bijdrage aan leveren en hoef ook niet nader te worden geïnformeerd. 

Naam:

e-mailadres:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


