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Zaterdag 25 april 14.00 uur officiele opening aan Amsterdam-Rijnkanaal

Houten krijgt een zangfietspad
Zaterdag 25 april opent wethouder
Kees Van Dalen samen met JanPeter
Westein, voorzitter van de Fietsersbond
Houten, het zangfietspad langs het Amsterdam-Rijnkanaal nabij de Veerwagenweg 1.
Na de officiële opening om 14.00 uur,
wordt het Zangfietspad zingend in gebruik genomen door het koor onder
leiding van Emily van Orsouw van Zangstudio Houten.
Zorg dat je erbij bent!
Het zangfietspad is een idee van kunstenares Mapije de Wit en
wordt gemarkeerd door borden. Jannie den Engelsman van de
Fietsersbond Houten heeft het initiatief genomen voor een zangfietspad in Houten. Zij vind dat in Fietsstad Houten een zangfietspad niet mag ontbreken.
Iedereen
Natuurlijk kan iedereen gewoon overal lekker zingen op de fiets.
Ruim 75% van de fietsers in Nederland zingt op de fiets. Maar
sommigen hebben een klein duwtje in de rug nodig om zich veilig
genoeg te voelen om vrijuit te zingen. Veel mensen die graag zingen op de fiets onderbreken hun gezang bijvoorbeeld wanneer
er iemand langs fietst of loopt. En dat terwijl veel mensen het
juist leuk vinden om iemand zingend op de fiets tegen te komen.
Zingen en fietsen, het schept een band en geeft plezier. Daarom
heeft Mapije de Wit het zangfietspad bedacht. De eerste borden
verschenen twee jaar geleden in het Westerpark in Amsterdam.
Iedereen die na de officiële opening het Zangfietspad zingend in
wil wijden is van harte welkom.
Allemaal
Iedereen die na de officiële opening het Zangfietspad zingend in
wil wijden is van harte welkom.
Alle liedjes zijn leuk!
Fietsliedjes vind je op houten.fietsersbond.nl

Boetes
Als je zonder fietsverlichting of reflectie rijdt in het donker rijdt, riskeer je fikse boetes! Bij geen licht
voor- en/of achter is de boete € 55.
Dat geldt ook voor knipperend, niet
zichtbaar, of verkeerd vastgemaakt
licht en licht van verkeerde kleur.
Geen trap- of wielreflectie of ondeugdelijke rode retroreflectoren
betekent een boete van € 35,-.

