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REDACTIONEEL 

Het het oog op de Kerst deze keer een zeer gevarieerde 
"KerstBel". Peter Piket doet verslag van zijn inspan
ningen om de Haagse ENFB-ers op de dag des Heren op de 
fiets te krijgen, de Spoorwegen krijgen het in hun 
jubileumjaar zwaar te verduren, Joep van Hoof blijkt 
een stiekeme bewonderaar van Anton Pieck en Hans Pars 
doet 't graag met een bakfiets. In dit nummer voorts 
melding van de vele activiteiten van de afdeling om 
de fietser mee te laten tellen. Tenslotte treft u 
voor het eerst in de Fietsbel enkele advertenties aan. 
Wij hopen dat deze ontwikkeling zich voort zet. 
Wij wensen de leden een fietsbaar negentien negentig 
en spreken de hoop uit dat men in Berlijn van het puin 
van de Huur mooie fietspaden zal weten te maken. 

december 1989 
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voorlichtingsmateriaal over luchtverontreiniging door 
het autoverkeer 

Onder de· titel "Van Astma tot Zure regen" is een 

handzaam boekje verschenen over luchtverontreiniging 

door het autoverkeer. 

Het boekje is bedoeld voor iedereen die meer over het 

onderwerp wil lezen, en biedt voor diegenen die edu

katieve aktiviteiten op dit gebied willen ontwikkelen 

specifieke informatie. 

Het eerste gedeelte van het boekje is opgezet als een 

"ABC" met trefwoorden die informatie geven over bij

voorbeelà Benzine, de Katalysator en Smog. Ook be

grippen als Gezondheid, Normstelling en Stedelijk 

leefmilieu komen in begrijpelijke taal aan bod. 

Het tweede gedeelte behandelt enige exkursiemogelijk

heden op het gebied van verkeer en milieu. Een aan

schouwelijke manier om edukatie op dit terrein uit te 
breiden. 

Het boekje is ontwikkeld bij het Konsulentschap voor 

Natuu ~n Milieu Edukatie in Zuid-Holland. 

Bestellen kan door overmaking van f 4,25 (f 2,50 

kostprijs + f 1,75 porto) op giro 5442608 ten name 

van Konsulent Natuur en Milieu Edukatie te Gouda, 

onder vermelding van de tit.· 

Bij afname van tien stuks kc- ~ u de boekjes goedko

per. Maak dan f 28,- over (kostprijs f 2,25 + f 5,50 

porto) onder vermelding van 10 stuks "Van Astma tot 

zure regen". 



REAGEERT DE NS WERKELIJK OP KLACHTEN VAN HAAR KLANTEN . 
De NS zegt nameli jk ove r t e zijn gegaan op deze fiets-ve rwi j der
ak tie omdat ze klachten heeft ontvangen over hinderlijk geplaatste 
fi etsen. Men zou niet meer bij de telefooncellen, vuilnisbakken 
en zelfs de ingangen kunnen vanwege "al die neergekwakte fietsen" . 

Het lijkt dus z invol uw klachten onder de aandacht van de NS te 
brengenl 

Dus heeft u 1"1-.\ klachten over : 
- te weinig stallingsvoorzieningen bij de stations 
- te vroege slui tingstijden van de bewaakte stallingen 
- de ~perkte mogeli jkheden om de fiets mee te nemen in de trein 
- of andere ontbrekende of gebrekkige fietsvoorzi~ningen 

Meldt dit dan schriftelijk aan de Nederlandse Spoorwegen. 
Het adres voor onze regio is: 
De Nederla ndse Spoorwe gen, 
T. a . v. het r ayonhoofd 
ir . G•A • van Hardenbroek 
Koningin J uli a naplein IO, 
2595 AA DEN HAAG . 

Een afschrift daarvan stellen wij zeer op prijs! 

Fietsersbond ENFB 
Afdeling Den Haag 

Postbus 1 t 638 
2502 AP OEN HAAG 

FIETSTOCHT Jongstleden 4 juni had de 
grote gezelligheidsfietstocht 
van de afdeling Den Haag plaats. 
Het was al een maand mooi weer 
geweest, maar deze dag miezerde 
het een beetje en als we even 
vooruit kijken dan was het ook 
daarna nog drie maanden mooi 
weer. Er waren 100 puzzelformu
lieren gedrukt, die werden uit
gereikt in ons fietscafe "De 
Landbouw". De tocht voerde langs, 
naar wij aannemen, welbekende 
routes naar Wassenaarse Slag, 
waar de organisator Peter Piket 
de bewaakte fietsenstalling al
daar had verwittigd dat er een 
invasie wachtte. Naar later bleek 
gaven de deelnemers er de voorkeur 
aan hun rijwiel een stukje door 
het mulle zand te duwen teneinde 
aan te meren bij paviljoen 
"De Golfslag". Wat zijn wij toch 
voor bewaakte fietsenstallingen. 

Aangezien er behalve de or
ganisator maar vijf deelnemers 
waren, waarvan bijna iedereen in 
het organisatiecomite zat, hield 
paviljoen "De Golfslag" wat pro
viand over . 
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Naar wij later vernamen had een dag- of weekblad de datum van de 
fietstocht verkeerd vermeld, zodat er zaterdag 3 juni twee dames 
in cafe de Landbouw zijn geweest, die natuurlijk onverrichter zake 
weer zijn verdwenen. Hoe jammer. 

Op weg naar ~assenaarseslag hielpen wij een autoverslaafde bij het 
aanduwen van zijn onwillige drug. 

Onze secretaris, Tiny Dongelmans, heeft een passende slogan verzonnen 
voor de fietstochten, n.l. deze: 
EEN AUTOLOZE ZONDAG PER MAAND, ZOU DAT NOU NIET HEERLIJK ZIJN ..... 
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Ondanks de miezerregen hebben wij toen op het strand een zandinpressie 
gegeven van de ideale stad , zie foto ' s . Zagen wij een dame die niet 
genoemd wil worden met een emmertje in zee staan. Probeerde zij een 
haring te vangen? 
Daarna hebben wij een spelletje STAP OP gedaan. Een bekend gezelschapsspel 
uit de jaren vijftig dat terecht geprezen wordt om zijn vormgeving. 
Hierna reden wij in onze regenpakken door de schitterende Wassenaarse 
omgeving. Door park Rust en Vreugd (of is hetVreugden Rust), langs de 
dierentuin . Langs de Horsten en langs de spoorlijn Leiden - Den Haag 
terug . Wij konden een nieuw lid ins chrijven en hebben veel plezier 
gehad. 
Wist U dat er op iedere laatste zondag van de maand bij redelijk weer 
een fietstocht is. Verzamelen op zondagochtend 12 uur in Cafe "De 
Landbouw" aan het eind van de Bezuidenhoutse weg , waar de Landscheidingsweg 
begint . Iedere laatste zondag van de maand. 

Peter Piket 
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wat 
de 

gebeurt er in- uw stad?? 
enfb volgt 1t voor u!! 

In de laatste Fietsbellen heeft maar weinig gestaan over de 
aktiviteiten van de werkgroep gemeentepolitiek. Dit wekt wellicht 
de indruk dat deze werkgroep heeft stilgezeten. Niets is minder 
waar! Het blijkt steeds moeilijk te zijn, ·om de gemeentelijke 
"organen" van ons standpunt te overtuigen. De raadsleden zijn 
steeds minder bereid om serieus na te denken en te diskussieren 
over waar ze nu eigenlijk mee bezig zijn. Er b~t echt een stem
ming van " het zal allemaal wel los lopen". Het belangrijkste doel 
van de gemeenteraad lijkt het binnenhalen van zoveel mogelijk rijke
geld. Het gevolg biervan is dat bet gemeentebeleid op het gebied 
van verkeer teveel wordt bei~oed: door het rijk. En dat betekent 
vooral .dat Den Haag omgeven gaat worden door een net van autowegen 
en dat diverse wegen in de stad worden verbreed. Ook werden het 
afgelopen jaar diverse fietspaden geschrapt welke al zo'n tien jaar 
geleden gepland waren, Zoals op de Valkenboslaan, Groothertoginna
laan en Laan Copes. Dit omdat de benodigde ruimte Yoor het auto
verkeer bestemd wordt. Dit alles vrijwel zonder enige diskussie 
en met braede instemming van de gemeenteraad. De enige zaken die 
daar nog emoties.konden losmaken waren de stadbuiskwestie en de 
samenstelling van het college van B&W. 
De echte rampen vloeien volgens ons echter voort uit het 
"Bereikbaarheidsplan voor de randstad". Waar zeer tot onze spijt 
zelfs Links Den Haag 

SOESTDIJKSEKADE 

Nu even wat goed· nieuws. De aanleg van fietspaden op de Soestdijk
sekade, waar momenteel aan wordt gewerkt, is een hele verbetering. 
Het is bedmaling dat aansluitend ook fietspaden op de TrQelstra~ 
kade komen.Wij hebben de variant waarbij het autoracen afgeremd 
wordt bij de gemeente bepleid. Daarbij kregen wij de steun van 
de bewonérs. 

VAILLANTLAAN MOET OVER- WORDT HET OOK BETER? 

Ons beroep bij de Raad'van State over de' plannen voor de Vaillant 
laan.had in zoverre succes, dat de gemeente de besluitvorming 
over deze laan nu over moet doen. Dit omdat de gemeente een pro 
eedurefout heeft gemaakt, niet omdat het nieuwe profiel nog meer 
autoverkeer aantrekt.(dat vond de Raad van State niet erg genoeg) 
De provincie had het plan eerder goedgekeurd en deze procedurefout 
over het hoofd gezien. Dientengevolge worden de I50 gulden grif
fiekosten nu weer aan ons terugbetaald. 



FIETSPADEN OP DE HILDEBRANDSTRAAT/GOEVENEURLAAN. 
Nu moeten fietsers op de Hildebrandstraat en de Goeveneurlaan nog 
van dezelfde rijbaan als de bus, de tram en de auto's. gebruik maken 
De gemeente heeft enkele voorstel len gedaan voor de herinrichting 
van deze stratèn•vanaf de Alberdingk Thijmstraat tot de van Zegge
lenlaan. Dit in het kàder van het uitvoeringsplan "Aanleg Fietspaden" 

De ENFB,afdeling Den Haag, heeft het voorstel ondersteund waarbij 
er vrijliggende fietspaden komen te liggen aan beide kanten van de 
straat . Net als de bewoners van Spoorwijk vindt de ENFB dat, het 
fietspad daar op de huidige parkeerst r ook moet worden aangelegd. 
De bomen in dat stuk zullen dan vervangen worden door nieuwe die 
2 meter meer naar het midden van de weg worden geplaatst. 
In de toekomst zal in deze straat een vrije trambaan worden aange
legd . Vanaf dat moment zal het autoverkee r per richting van een rij
strook gebruik kunnen maken . Indien het fietspad en de vrije tram
baan ee nmaal aangelegd zijn zal dit een verbetering betekenen voor 
de fietser en het openbaar vervoer . 

BINNENSTAD AUTOVRIJ '? 

De plannen voor de binnenstad bevatten zowel plussen als minnen 
De grote Marktstraat en het Spui worden grotendeels autovrij 
maar de omliggende woonwijken worden een stuk drukker.(Daarv~or 
zijn geen maatrege~en getroffen.)Andersom hadden wij bete~ ~avonden, 
maar dan was het n~euwe stadhuis waarschijnlijk binnen d -e >rts.te 
keren van de herrie in elkaar gezakt. 

Het bestemmingsplan Binnenhof en omgeving, moet naar aanle~ _ . ng 
van ons protest b~j de provincie als volgt aangepast worden. 
De gemeente mag m~nder parkeergarages-plaatsen bouwen en de 
fietsvoorzieningen op de Mauritskade moeten worden gehandhaafd. 

HOE I S HET MOGELIJK HE? 

Ronduit onthutsend was de gang van zaken rond de verbreding van 
de Euidhollandlaan, Koningskade en Raamweg. De fietsers ademen 
daar konstant meer stikstofoxiden in, dan waarbij in Rijnmond de 
al~rmfase van kracht wordt. Desondanks ging de gemeenteraad akkoord 
met een plan dat 30% meer autoverkee r met zicht meebrengt. 
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OPENBAAR VERVOER BETERw TEN KOSTE VAN DE FIETSER 
OP DE LAAN VAN MEERDERVOORTI 

De gemeente heeft een voorstel gedáan voor de herinrichting 
van de Laan van Meerdervoor·. tussen de Goudenr~genstraat en 
de Zoutmanstraat. 
De aanleg van vrije tram/b ~anen moet er toe bijdragen dat 
het openbaar vervoer beter Kan doorstromen. 
Het voorstel heeft echter ook consequenties voor de fietsers 
Op het stuk tussen de Goudenregenstraat en de Fahrenheitstraat 
blijft de fietsers gebruik maken van dezelfde rijstrook als de 
auto. Tu < <en de Fahrenheitstraat en de Beeklaan zal de trambaan 
naar het <nidden van de weg verlegd worden en krijgen de fietsers 
aan biede kanten van de weg een vrijliggend fietspad. Tussen de 
Conradkade en de Zoutmanstraat zal het bestaande vrijliggende 
fietspad aan de kant van de even-nummers worden versmald!lllll 
Dit van 2.50 mtr naar 2.J-O mtr Bovendien wil de gemeente de 
situatie vlak bij de Waldeck Pyrmontkade levensgevaarlijk maken 
door te hoogte van de nummers 168 en 158 het bestaande fietspad 
op te heffen~<'??!!!! En er een laad- en losstrook van maken. 
De fietsers moeten ter plaatse op een fiets-strookje gaan rijden. 
De afd. Den Haag is fel tegen deze verslechtering. 
Bovendien is dit voorstel in strijd met het bestPrnmingsplan. 
Desnoods zullen wij gerechtelijk stappen gaan Ch~~rnemen om 
wijziging van het bestemmingsplan ( en daarmee van de huidige 
situatie) te voorkomen. 

WERKGROEP GEMEENTEPOLITIEK. 

ENFB valt over 
rijwielbesluit NS 
DEN HAAG - Het voornemen van.de 

NS om met ingang van deze week fietsen 
voor het Centraal Station en het Hollands 
Spoor te verwijderen, is de fietsersbond 
ENFB in het v~rkeerde keelgat geschoten. 

In een brief, waarin de bond bestrijdt 
dat de rijwielen het aangezicht van de sta
tions schaden, doet de ENFB een beroep 
op de spoorwegen af te zien van haar plan
nen. 

Volgens de belangenorganisatie dragen 
de fietsen juist bij aan een verlevendiging 
van de twee stations. Ook wijst de ENFB 
er op dat het idee van de NS niet bepaald 
stimulerend zal zijn voor de mensen om 
meer gebruik te maken van de trein om
dat nu eenmaal de fietsen van de eigen rei
zigers zullen worden verwijderd. Volgens 
de bond kunnen de problemen uit de we
reld worden geholpen als er meer voorzie
ningen komen voor het publiek om hun 
fietsen te stallen. 
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NS wat maak je no~ll 
~rBT~BN H~GGEHAALD BIJ : !ATIONS HS EN GS . 

l e Nederlandse S poorwe ~en hebben, samen met de gemeente
"o litie, bij de stations HS EN CS de fiets en weggehaald . 
~ i j hebben onze gr ote be zwa ren tegen dit optr eden aa n de 
ilS duidelijk gemaakt. Oo k in dive r se intervi e uw s , met oa 
riadio West en L·.J ka t el, heeft de ENFB haar s t a nd pun t to ege 
licht . 
Zowel bi j het s tation Holland Spoo r a ls het Ce n t r aa l Stat i on 
zi j n er ve e l t eweinig stallingsmogelijkheden , bui t en de bewaakte 
s t a l l ingen di e te laat opengaan en voor al t e vroe ~ we er sluiten

0 
De NS handelt bovendien i n s trijd met de a f spr aak welke ons 
l a ndelijk bureau "Woerden" met de NS hee f t gemaakt . Namelijk: 
DE NS ZAL ZORGEN VOOR VOLDOE NDE ONBEWAAK,TE STALLINGSMOGELIJK
HEDE N BI J HAA R STATIONS. 
Het aantal fietsen da t r ond de stations ges tald i s, bewi j st de 
behoefte wel ke er i s aa n onbewaakte stallingsmogelijkheden.! ! !!! 
Wi j zi j n des te meer ve rbaasd over deze fietso nvr i endel i jk akti e 
daar de fietsen het bezi t zijn va nde k l an t en van de NS ! ! 
Meer dan 40% va n de NS - kl an t en ge br uikt de fi ets als voor- en 
natra nsport va n de t r einreis . Zowel de NS als de fiet s ers zi j n 
dus gebaat bij goede fiets vo orzieningen bij de stations. 
De "overlast van de hinde r l ijk gepar kee r de fietse n" kan heel 
si mpel opge lost wor den, door het plaatsen van voldoende goede 
fi etsbeugel s . Of doo r het ophe ffen va n het stali ingsver bod . Bv.bi j 
HS aan de taxi-standolaatszijde , t egen die muu r s t aan de fiets en 
werke l i jk niema nd in de weg . 
De ENFB heeft e r bij de NS op aangedron~en dir ec t t e stoppen met 
he t verwi jderen van de fiet sen . en op zo kor t mogeli j ke te r mi jn 
e x t r a stallin~smoge lijkhe d en t e creeren . Het gebruik van de fiets , 
a ls i deaa l ve rvoersmidde l voo r het voor- e n natr a ns po r t , ~oet j ui st 
gestimulee rrt wor den. De NS fietsklan t e n verdiene n he t nie t om " zo 
door de NS in de kou t e wor den gezet l! !!! ! 

ENFB STEUNT RECHTZAAK TEGEN PROCES-VERBAA L. 

Er zijn mensen die een proces- verbaal hebben gekregen omdat 
ze hun fiets bij het station hebben ge s t a ld.Al l een de zeer goed 
oplettende fietser ltan ontdekken da t er een sta l l ingeverbod 
vo or fietsers geldt 
Formeel ben je dan ook in ove r treding a ls je daar dus je fiets 
stalt . De ENFB vindt dit echter onrechtvaard i g. Zi e ook elders 
in het verslag va n de we r kgr oe p Gemeentepolitiek. 
De afdeling Den Haag heeft daar om da n ook beslo t en de mensen die 
tegen he t aan hen opgelegde proc es-verbaal willen protesteren te 
steunen . 
BE NT U OOK OP EEN PROCES- VERBAAL "GE TRACTEERD", neamt dan even 
ko n tact op met de werkgroep Gemeente politiek. 
Telefonisc h; tel . nr . 659870- Mar ga Zuurbier of t e l.nr.664608 
Tiny Dong~lmans . Of s chrij f naar Postbus II638 , 2502 AP DEN HAAG 



beleid 11 

LANDELIJK BELEIDSPLAN voor I989-I992. 

Op de lande}ijke vergadering van de ENFB van 25 november 1 89 
is het beleidsplan voor de komende jaren v~stgeeteld. 
In het beleidsplan wordt gekozen voor groei van de fietsere
bond ENFB. Met die groei wil de ENFB zo goed mo&elijk inspelen 
op de .kansen die zich nu voordoen in verband met de diecueeiee 
over verkeer en milieu en het terugdringen van het autogebruik. 

De afdeling Den Haag heeft, daarbij gesteund door andere afdelingen, 
enige kant·<~eningen geplaatst. Met name bij de financiele onder
bouwing van •et plan. 

A. In de afgelopen drie jaar is het aantal medewerkere op h•t •
landelijk bureau gestegen van vijf naar negen medewerkers. 
Met het structureel makan van de salarissen en het wijzigen van 
de salariskosten nemen de personeelskosten enorm toe. De perso
neelskosten nemen een steeds groter dee' ·1an de totale begro
ting in. De dekking van deze kosten moet _,rden gerealiseerd 
door de contributieverhoging m.i.v. dit verenigingsjaar en door 
het werven van nieuwe leden. 

B. Het verhogen van de contributie is niet gepaard gegaan met de 
verhoging van de afdracht naar de afdelingen. De afdeling moet 
het nog steeds doen met f 4,50 per lido Net genoeg voor de 
koste~ van het afdelingsblad. Ruimte voor activiteiten is er 
nauwelijks. Verschillende afdelingen, waaronder de onze, voelen 
de beperkingen van dit bedrag zeer sterk. 
Sinds de oprichting van de ENFB, bijna I5 jaar geleden, is de 
afdracht aan de afdelingen gedaald van 33,3% naar IO% van de 
begroting. 

c. I~ het beleidsplan wordt voorgesteld nog een extra medewerker 
aan te stellen , tbv. het servicebureau. 

Mede door de inzet van de afdeling Den Haag is besloten, dat: 
Het landelijk bestuur de eerstvolgende vergadering met een nieuw 
voorstel komt voor de afdracht naar de afdelingen • 
In de ledenraadsvergadering -~n juli as, wanneer de evaluatie van 
het servicebureau besproken lrdt, behalve naar de noodzaak cok 
naar de financiele haalbaarheid van een extra medewerker voor h~ 
servicebureau gekeken zal worden. 

FIETSENSTALLINGEN. 

Biesieklette verzorgt de bewaking van fietsenstallingen. 
Het a~ntal permanente stallingen breidt nog steeds uit. 
Zo ie er nu onlangs weer een fieteenstaliing opgericht bij 
het ziekenhuis Leyenburg. 
Er zijn nu permanente bewaakte stallingen in: 

-Winkelcentrum LEYWEG. 
-Informatiecentrum GROENMARKT 
- Stadhuis Bur. de MONCHYPLEIN 
-Kon.JULIANAPLEIN te Voorb" 
-Herman Costerstraat DE H · ;sE MARKT hier zelfs op twee plaatsen 
-Ziekenhuis LEYENBURG. 
Voor 50 ct per fiets wordt je fiets daar v•ilig ~n bewaakt gestald. 



KERST 

DE FIETS IN DE KUNST 

12 pandjesjas , een sfeerbeeld uit de zo

genaamde goede , oude tijd , waarbij je 

vrijwel automatisch de verhalen van 

Dickens voor de heest korner.. Op een van 

In mijn bescheiden collectie afbeeldingen 

met fietsen bevindt z~ch een relatief 

groot aantal kerst- en nieuwjaarskaarten. 

Is een rijwiel op zich al een kunstwerk 

te noemen, in een winterse omgeving 

wordt het nog eens extra artistiek . Het 

toppunt van romantiek is uiteraard een 

geheel besneeuwde fiets, bij voorkeur 

tegen een dito reling van een brug, met 

op de achtergrond een rijtje fraaie 

grachtenpanden . 

Het is trouwens opvallend dat in deze 

categorie afbeeldingen de combinatie 

fiets - ker•stman en/of hert een geliefd 

onderwerp is . Soms zit onze roodgemutste 

en witbc9aarde vriend al l een op het 

s tplen r·os, in andere gevallen bevindt 

hij zich vóór op een (d riedubbele) 

tandem, waarop ook een of meer rendieren 

hebben plaatsgenomen . 

Heel apart vind ik een kaart waarop een 

witte fiets staat afgebeeld , die geheel 

en al versierd is met dennegreen en 

kerstballen. Een stapel cadeautjes op de 

bagagedrager completeert het geheel. 

Wie zo.'n kaart heeft uitgekozen om hem 

te verzenden aan iemand die hem of haar 

lief is, heeft beslist veel gevoel voor 

smaak. 

Zelfs Anten Pieck heeft bij het maken 

van kerst- en nieuwjaarskaarten in de 

fiets een inspiratiebrop gevonden . In 

zijn romantiserende stijl van tekenen 

past eigenlijk alleen de velocipède, 

bemand door een heer met hoge hoed en 

de twee Pieckkaarten die mijn collectie 

rijk is, voert de fietser , ee n grijsaard 

ditmaal , een g rote zak met drank en eten 

waren mee , met bu::.tenop not:; enig •Aild en 

e;evoc;elte . Op de .""\chterr;ror:d prij:O:t 

uiteraard het bekerde Hans - en Grietjes 

motief van huisjes en torc~~jes, dat voo. 

de verandering wordt bekroo~d door een 

heus kasteel . 

Alle afbeeldingen uit deze categorie 

dragen natuurlijk een vrij~el identieke 

wens : Prettige kerstdagen en een voor

spoedig nieuwjaar ! 

Joep van Hoof 
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?erslag 1 eaenraadsvergadering afd. Den Haag. 
gehouden :-n 26 oktober :?89 in de "Regenvalk" 

Aanwezig waren: Jos van den Bergh,riny Dongel
mans, Alfons Mantel, Hans 0 ars, Peter Piket, 
:1enk Scheffer, iienk roet, :=iik 7,akee en Marga 
Zuurbier. Tn 't kader van "afdelil,gsbezoeken door 
het landelijk bureau, woonden J·~ Schouten en 
~artin de Vries deze vergadering bij. Verder 
~oc~ten wij ons verheugen OP de belangstelling 
van de volgende HRagse :C:NFB's• 11r.H.Schu+,nus, 
~w. P.v.d.Vijver en ~outer Zwijnenburg. 
Afmeldingen: 3ernard ~ee~dmeester en Meinsj~ de 
~aauw. 

0rn 20.00 uur OPent onze voorzitster de verga
dering en heet alle aanwezige van harte welkom. 

Aan de agenda worden de volgende punten toege
voegd: vaststel~ing van de Kascommissie en de 
ledenraad afvaardiging. 

~valuatie aktiviteiten van het ar~-'open jaar; 
~r wordt vastgesteld dat ie ak• iten zoals 
die het afgelooen jaar nebben c dgevonden 
door11;ang moeten vinden. ::i ts de kosten niet te 
hoog oPlonen. ~erdere ~~tiviteiten zullen 
binnen de kerngroen beseraken worden. 

'lilieu ~-:anifest. 
~arga zet de voortgang als volgt uiteen. 
)e onstellers zijn door de gemeente uitgeno-
digd om een gesorek met ie nethouder voor te 
bereiden. ~e gemeente stre9ft naar een aanspreek
punt voor de Haagse milieu-groePeringen. Het 
idee van een milieucentrum is geopperd, Een en 
ander moet eerst nog verder uitgewerkt worden. 
Het overleg met de ambtenaren is als positief 
ervaren. ~uim voor de gemeenteraads-verkiezingen 
zal bekeken worden hoe de oolitieke partijen, die 
'1et' ,anifest allemaal vrij oostief ontvangen 
hebben~, hier nu werkeli.i~ m~e omz;egaan zijn.,. 
Dan zal tevens verder ~ktie besproken worden. . 
Hans stelt voor om een r:adscomrnissie op te · 
"laten " richten, ~e.lk voor de helft uit _ 
ambtenaren van de betrokken diensten en voor · 
de helft uit milieu aktivisten bestaat. -: · :··· 
Elk besluit van de gemeente behoeft een fiat 
van deze commissie. 
~r zal bij het uitwerken van 
teiten bekeken ~orden wqt de 
zo'n commissie zijn. 

eraere aktivi
; jkueden voor 

Rik Zakee Geeft enige ~ondelinc ~elichting 
op de activiteiten va_n de ·.verkgroep "Gemeente
nolitiek", e.e.a. ;:;;:ll hij ook verwerken in het 
volgende verslag van deze Nerkgroep. (Zie elders 
in deze 3el). 
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~arga deelt mee dat onze eventuele deel aroe i n 
een Re~ionaal Ove rleg-orga an voor de VP keess
veilighe i d nog in een ond erzoekend stád urn is. 
Jel staat vast, dat ge zien rle ervaringen, , deze 
ve rtegenwoordiging zelf met pla nnen en voorstel
len moet komen, wil deze deelname effectief zijn. 
Di t vraagt nogal wat va n onze a fgevaardigde. 
Voorkoroen moet worden dat dit een papieren-orgaan 
wordt, met veel leesvoer en weinig handelen. 
Marga houdt ons vi a de verslagen in de Fietsbel 
verder op de hoogte. 

Goed keuring Jaarverslag-begroting. 
Opgemerkt wordt da t Alfons wel degelijk ak tief 
is in de werkgroep"Geroeente-politiek" en dat in 
het verslag van de ge~aente-politiek een opsom
ming van de a ktiviteiten van het a fgelopen jaar 
ontbreekt . 
Er word t verwezen naar de verslagen in de diverse 
"Fietsbellen". 
Ou de begr oting wordt d e volgende correctie 
toegepast: . Inkomsten verkoop matr. wordt f400 ,-
Uitgaven diver sen wordt f200 ,--
~r ~ordt ongemerkt dot de voorraad niet gei nve n
tariseerd is . ) it is be wust niet gedaan omdat 
dit erg tijdrovend is en de moeit e e i genli jk 
niet loont . Omdat de a r tikelen praktisch 
tegen kostprijs worden ve rkocht. J e balans
waarde is een ree~le schatti ng 
)e kosten van het milie u- manifest zijn nog niet 
evenredig tussen de deelneme nde groepen ve rd eeld 
Hier wordt nog aa n ge werkt. ( De ze ko sten zij n 
door.ons 1lvast voorgeschoten) . 
J e begroting en jaarst ukken worden goedgekeurd 
mits de kascommissie haar fi a t h ieraan geeft . 

Vaststelli ng bestuur, kascommissie, ledenraads
afvaardiging. 
Het huidige bestuur wo rdt herkozen. 
Namelijk: Marga Zuurbier-voorzitster, Pe ter 
Piket - uenningroeester, Ti ny Dongelroans- sekre
tariaat en Rik Zakea-adviserend lid. 
Kascommissie : Alfons Ma n tel , J oep v. Hoof (Na 
overleg) als r ese r ve He nk Scheffer. 
Ledenraadsafvaardiging ( l a ndelijk ledenraad) 
Hans Pars, Marga Zuurbier, Alfons Mantel en 
Tiny Do ngelmans. Rese rve Pete r Piket en 
Bern~rd Weeràmeester deze i vrn. functieschei
ding allee n ste mlid . 

Mar ga Besluit de vergadering om e'ren vo'b r 
tienenJ met een dankwoo r d aan de vrijwilligers 
voor hun inzet het afgelouen jaar en hoopt ook 
het komende jaar weer on tedereen te kunnen 
rekenen. 
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VREEMD 
DS GEWOONSTE ZAAK VAN DE WERELD 

" Het geheim van de hoge leeftijd van de 

bevolking zit hem waarschijnlijk in het 

klimaat. Net als in andere landen in 

het gebied is het er ko~d. Het regent 

bijna 340 dagen per jaar ! " 

Of de hoge zuurgraad van de regen daarbij 

nog van invloed is, wordt uit het verhaal 
Wat bui tenlanders over Nederland zeggen • helaas niet duidelijk. 

kan soms heel interessant zijn. Dat is Uiteraard is het de Indiase journalist 

niet alleen nu ~o, maar dat r,eldt oe;< voor ook opgevallen dat er in ons land heel 

het verleden. Reisverhale~ waarin vreem- veel gefietst wordt. 

delingen gewag doen van hetgeen hen is Op dat moment stopte onze taxi plotse-

opgevallen tijdens hun verblijf ln ons ling met gillende banden. Kijk, zei 

land, vormen een belang•.-~ekkende histo- onze gids Maria, de fietser ontsnapte 

rische bron. Deze verslagen geven niet maar net aan een ernstig ongeluk. Dat 

alleen weer hoe het hier vroeger heeft is hier heel gewoon. Weet U, hier 

uitgezien en hoe onze voo~ouders leefden, heeft een op de twee mensen een fiets. 

maar zij laten tevens zien welke zaken Het is het transportmiddel van het 

door buitenlanders als merkwaardig er- volk. En zo riskeert de helft van de 

varen werden en daarom 1-1aard waren om bevolking dagelijks zijn leven. " 
te worden opgetekend. Soms lees je in 

die verhalen over dingen die je erg on

waarschijnlijk voorkomen. Meestal heeft 

de schrijver dan iets gehoord dat hij 

zonder meer voor waar aan:1am, zich daar

bij niet de moeite nemend eerst een en 

ander te verifiëren. 

Dat dit laatste ook heden ten dage nog 

voorkomt, blijkt uit een ~erichtje dat 

ik aantrof in mijr docume:1tatie en dat 

sto:1d afgedrukt in De Volkskrant van 23 

december 1986. Daarin wordt melding ge

maakt van een verslag van een bezoek 

aan ons land van een Indiase journalist. 

In dit relaas, dat stond opgetekend in 

het in Bombay verschijnende engelstallge 

m<~nndblad Mirror, wordt onder meer een 

V':t'l<l:Jr inr; r;ee;even voor de hoge leeftijd 

die de gemiddelde Nederla~der weet te 

bereiken: 

Uiteraard komen ook onze beroemde schil

Cjers aan bod: 

Rembrandts beste schilderij Night 

Watch is eernaakt in Amsterdam. Het 

is een schitterend groepsportret van 

burgerwachten in de Tweede Wereld

oorlog. Vincent van Gogh was erg arm. 

Hij verkocht in zijn hele leven maar 

één schilderij en vestigde zich in 

Amsterdam in 1 973. " 
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Ter afronding van dit stukje cultuur 

volgt hieronder nog een laatste passage 

uit dit verslag. Het bericht uit De Volks

krant laat in het midden of de betreffende 

journalist al of niet ter plekke een diep

gaand onderzoek heeft gepleegd alvorens 

deze regels neer te schrijven: 

Prostitutie is gelegaliseerd onder 

twee voorwaarden - ze moet Hollandse 

zijn en niet jonger dan 21 jaar. " 

Een schrale troost is in ieder geval dat 

de regels over de fietsers in Nederland 

het minst onjuist zijn. 

Joep van Hoof 

DATUM EN PLAATS VAN TENTOON
STELLING EN VOORLICHTING OUDEREN 
EN VERKI.E:RSVEILIGHEID 

VERZORGINGS
TEHUIS 

Duinhage 
De Sav. Lobmanlaan 120 
2566 AW Den Haag 

Jonker Frans 
Newtonplein 100 
2562 LC Den Haag 
Oostduin 
Goetlijfstraat 5 
2596 RH Den Haag 

Swaenenstate 
Medemblikstraat 275 
2547JG DenHaag 

Swaenensteyn 
Nieuwendarnlaan 1 
2547 JG Den Haag 

Deo Gratias 
Badhuisstraat 115 
2355 AM Den Haag 

TENTOON
STELLING 

6 jan - 11 jan 

13 jan- 18 jan 

20 jan - 25 jan 

27 jan - 1 feb 

3 feb - 8 feb 

10 feb - 15 feb 

10 jan 14.00 uur 

17 jan 14.00 uur 

24 jan 10.00 uur 

31 jan 10.00 uur 

7feb 10.00 uur 

14feb 14.00 uur 



fiAT EEN BAK 

Ha het nodige vruchteloze gepieker over 
een fraaie beginzin voor dit verhaal 
schoot mij de navolgende Carnet-

' aantekening van Henry de Kontherlant 
' te binnen: MEen gulden regel: we1n1g 

doerr. Niet te veel schrijven. Niet te 
veel lezen. Niet te veel hooi op de 
vork nemen. Niet te veel mensen kennen. 
liet te veel antwoorden op vragen 
weten: systematisch doen alsof je een 
bepaald aantal niet weet. Voortdurend 
weigeren•. 
Xe dunkt dat de lezer van deze 
KerstBel met Xontherlant's overpij=ing 
het komend jaar z'n voordeel kan doen 
en dat de schrijver het culturele 
cachet van dit blad weer flink heeft 
opgevijzeld. Inmiddels zijn we echter 
hopeloos afgedwaald van het meer 
profane onderwerp van dit artikel: de 
bakfiets. Er zijn vele redenen om aan 
dit fraaie transportmiddel enige 
beschouwingen te wijden. Ik zal me er 
hier echter tot twee beperken: er 
bestaat vrijwel geen geschreven tekst 
over de bakfiets en de auteur beschikt 
sedert een half jaar over zo'n nuttig 
transportmiddel. Ve gaan dus proberen 
het nuttige met het aangename te 
verenigen. 

Total Loss 

In de zomer van dit jaar had ik regel
matig een stevig vervoermiddel nodig. 
Daar kwam nog bij dat onze ENFB
afdeling ook wel eens wat te vervoeren 
had en dat moest dan helaas per auto. 
Na veel gevraag en gebel slaagde ik er 
in ~~n bakfiets op de kop te tikken. 
Dat had meer moeite gekost dan 
gedacht. Er is in Den Haag geen bedrijf 
(meer) dat bakfietsen verhuurt. De 
laatste verhuurder was garage 
Oudshoorn op de Gaslaan en de eigenaar 
van dit bedrijf vertelde me dat hij er 
onlangs mee op gehouden was toen z'n 
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laatste bakfiets gestolen werd. Nieuwe 
bakfietsen zijn nog slechts op 
bestelling te koop bij Gazelle en de 
Kromme Spaak in Amersfoort. 
Uiteindelijk slaagde ik bij een mede
ENFB-er: Henk Heeger. Over Henk kom ik 
nov te praten. 

Xijn ervaring met de bakfiets dateert 
niet van vandaag of gisteren. In een 
grijs verleden heb ik me gedurende een 
jaar bezig gehouden met het verkopen 
van Hus-brood. Uit m'n hoofd gezegd 
was dat in 1965. Om de zware broden en 
dozen gebak bij de consument te 
krijgen had de firma Hus in de 
Bilderdijkstraat mij een bakkerskar ter 
beschikking gesteld. Een bakkerskar is 
niet meer af minder dan een bakfiets 
met opbouw. Over mijn avanturen als 
broodverkoper zou ik de nodige 
Fietsbellen kunnen vullen ( a.m. over 
eenzame dames waarbij steeds de 
kanariepiet uit de kooi vloog en of de 
bakker het beestje dan maar even wilde 
vangen) maar voor zulk soort 
ontboezemingen zijn andere fora 
geschikter. Ook met de bakfiets heb ik 
het nodige meegemaakt maar m'n 
grootste wapenfeit met de kar was het 
tolal-loss rijden van een automobiel. 
Xijn broodkar was er een met een 
terugtraprem en aan zo'n remsysteem 
zijn enkele bezwaren verbonden. Op !~ll 

goeie dag reed ik •1ee8M terug naar de 
bakkerij. Die terugweg voerde mij over 
de Kauritskade en de Hoge "al. Ket de 
wind in de rug en stevig doortrappen 
wil een bakfiets wel op snelheid komen 
en op de bewuste dag was daar sprake 
van. Ter hoogte van ijzerhandel 
VanBleiswijk brak plotsklaps een van 
de pedalen van de trapas en was mijn 
remvermogen vrijwel nihil geworden. 
Xaar ik was nog jong en dapper en 
besloot dus met een flinke vaart door 
te peddelen. Ik was echter vergeten dat 



De Heeger Brathers 18 
Voor twee briefjes van honderd 
veranderde de laatste bakfiets van de 
Heegers van eigenaar, maar ik wilde 
wel eens wat meer wet.en over deze 
bakfietsfanaten. 
In hun Haagse periode waren de broers 
Jan en Henk actieve leden van de ENFB 
en werd er dankbaar gebruik gemaakt 
van hun bakfiets <en). Inmiddels zijn de 
beide broers de ouderlijke woning i n 
Waldeck ontgroeid en naar elders 
verhuisd. Henk(29) s prak ik in zijn 
Rotterdamse woning onder de schaduw 
van de Laurenskerk . Hij wilde eer st wel 
eens weten of de door mij gekochte 
bakfleLs bevalt. Het was hun 
allereerste exemplaar , hij reed het 
best en heeft de meeste diensten 
verleend. Henk: "Die bakfiets is in een 
zekere zin bekend. Op allerlei 
krantefoto's van demonstraties e n zo is 
hij te herkennen". Op mijn vraag hoe 
hij met dit transportfenomeen i n 
aanraking was gekomen, vertelde Henk 
dat hij en z'n broer zo'n tien jaar 
geleden in het bezit kwamen van een 
paar' bakfietsen. Die waren onbeheerd 
achtergebleven in een voormalige 
opslagloods van de politie voor 
gestolen fietsen en brommers . Henk en 
Jan ontfermde zich over deze verweesde 
karretjes en knapten ze weer op. Ze 
kwamen goed van pas want de 
gebroeders exploiteerden in hun vrije 
tijd een portiek-schoonmaakbedrijfje. 
Het stallen van de bakfietsen in de 
nette straat in Waldeck ging niet 
onopgemerkt voorbij. Henk : •Binnen een 
dag hadden we de politie aan de deur. 
Wij hadden schroot in de straat gezet 
volgens de buurt. Kaar die agent vond 
dat onze karretjes er prima uitzagen en 
netjes geparkeerd stonden. Het zegt 
natuurlijk wel iets over de manier 
waarop mensen over bakfietsen denken• . 
Henk kan met smaak vertellen over de 
onderhoudsproblemen die je krijgt met 
een bakfiets. Ze zijn vrijwel allemaal 
anders van vorm en constructie omdat 
ze niet in serie werden gemaakt en 

meestal van voor de oorlog stammen. 
Als e r dan iets kapot gaat kost het 
veel tijd en energie om een identiek 
onderdeel te vinden. Ket name velgen is 
een rrroot probleem. Banden worden 
gelukkig nog s teeds gemaakt . 
Het is moeilijk te geloven maar de 
Verkeerswetgeving in dit land kent het 
verschijnsel bakfiets vrijwel niet . 
Henk: •officiële regels over zaken als 
verlichting en reflectoren heb ik nooi t 
kunnen vinden . Wel iets over een 
maximale breedte. En of je er nu wel of 
niet mee op het fietspad moet, weet ik 
ook niet en de politie trouwens ook 
niet heb ik gemerkt" . 
Als het over r·emsystemen gaat, is Henk 
een uitgesproken voorstander van wat 
ik. gemakshalve maar de •kruisrem• 
noem . Terugtrapremmen zijn in zijn ogen 
gevaarlijk en mijn ervaringen als 
bakkersknecht verbazen hem dan ook 
niks. Handremmen keurt hij ook af: die 
geven een te lange remweg. 
Xijn stelling < en ervaring ) dat de 
meeste mensen de bakfiets alleen nog 
associëren met lorreboeren en krakers 
kan hij wel onderschrijven. Henk: •Ze 
denken dat je wel str~atarm moet zijn 
als je op een bakfiets rijdt". 
We besluiten ons gesprekje met de 
constaring dat het voor het milieu 
goed zou zijn als er weer meer 
•ge bakfiets• gaat worden maar we zijn 
tegelijkertijd erg sceptisch over de 
vraag of dat ooit het geval zal zijn. 

·Xisschien kan de ENFB door een sectie 
bakfietsen in het ieven te roepen hier 
wat aan doen . 
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er op de kruising Hoge 't'al/Piet 20 
Heinplein verkeerslichten staan en die 
s prongen op rood toen ik er vlak bij 

was . Hu was goede raad duur want 
remmen kon niet meer. Ik had te veel 
vaart om dat met een pedaal te redden. 
Rechts van mij was het water van de 
Xauritsgracht, voor mij een zware 
vrachtauto en links de Koninklijke 
Stallen. Die laatste richting leek mij 
het verstandigste en met een flinke 
draai aan het stuur schoof ik in volle 
vaart op het paardendomein van Hare 
Xajestei t af. Aan -de overzijde van de 
straat kwam mijn kar met een daverende 
knal tot stilstand in een aldaar 
geparkeerde Opel Kadett. Dat "in" moet 
u letterlijk nemen want de gehele 
linkerzijde van de auto was naar 
binnen gedrukt en de voorzijde van de 
kar rustte op de voor- en achterbank 
van de auto. Dankzij de verstandige 
bedrijfsleiding van de firma Hus 
mankeerde er aan m{in kar vrijwel 
niets en was ik er met de schrik 
afgekomen . Om het materieel te 
beschermen tegen slordig gebruik door 
het personeel waren alle bakkerskar ren 
van Hus namelijk rondom voorzien van 
stalen beugels. Die beugels waren zo 
sterk dat zo 'n kar op een tank leek. 
Zelfs zo'n Duitse auto had daar niet 
van teruR. De geslachtofferde Opel 
Kadett blijk toe te behoren aan een 
ver~ekeringsagent die net een bezoekje 
bracht aan het muL~erbedrijf aan de 
Kortenaerkade. Door de poli tie 
gewaarschuwd stelde de man met een 
mismoedig kennersoog vast: "Pas dri e 
dagen oud en nou al total-loss• . 
De politie wilde van mij wel eens 
precies weten waar ik m'n pedaal was 
verloren en zocht het hele kruispunt af 
naar het ding. Gelukkig keken ze niet 
in m'n kar, waar het pedaal al ver voer 

het kruispunt door mlJ in een lege 
gebaks doos gel egd was. 
De fi rma Hus bleek ook niet blij met 
het door mij proefondervindelijk 
geleverde bewi js dan hun karren al net 
zo s t evig waren a ls hun broden. 
Gelukkig was er i n die ti jd s prake van 
een overspannen arbeids markt en kreeg' 

ik niet de zak maar voor •s traf• een 
handkar t oegewezen. Dat vehikel was 
t ot voor kort aangeduwd door een 
br oodbezorger d ie daar ruim veertig 
jaar lief en leed mee had gedeeld . Kar 
en baas waren min af meer met elkaar 
vergroeid en slechts het bereiken van 
de pens ioendatum van de bezorger had 
hen kunnen sche iden . Tussen die kar en 
mij is het naait wat geworden. Het 
heeft me nog de nodige hoofdbrekens 
gekost om de kar op onverdachte wijze 
i n de Xauritsgracht een duik te la ten 
nemen, Xaar da t is een heel ander 
verhaal. 



op wielen 21 
moderne consumptiemaatschappij 
bakfiets een anachronisme, een 
ie van een voorbije periode. 

de beide wereldoorlogen en tot 
het begin van de zestiger jaren was 
bakfiets een doodgewoon 

in het straatbeeld. In 

de gemotoriseerde 

veroorzaakt de 
in hoofdzaak meewarige 

of boos getoeter van 
listen omdat je niet vlug 

optrekt. Gelukkig leven we in 
onverschillig land en kun je dus 

•r•nn'n~ al te veel problemen 
ietsen. Wie echter van een 

iets een woning maakt, krijgt met 
autoriteiten van doen. In het 

tige boek Huttouia doet Henk 
uiper verslag van zijn woonavonturen. 

is van mening dat de samenleving 
toelt op dwangmatige consumptie. Niet 
leen op het gebied van het 

en het vervoer maar 
op het gebied van wonen. Die 

wANG leidt in zijn ogen tot 
lieuvernietir,ing. In Huttonia doet 

versldg van een poging om zonder 
werk o~ uitkering te leven in dit 

. Een van de hoofdstukken van 
gaat over zijn poging om in 

tot woninkje omgebouwde bakfiets 
wonen in Goirle. Op een bepaald 

t ontving Kuiper een brief van de 
Goirle. Jn zijn boek 

hij dat als volgt: •Ik kan 
niet helpen, zei de bode van 

gemeentehuis die diep onder de 
leek van de bloeiende pracht in 
, maat desalniettemin de 
dag de onheilstijding moest 

. 'De door u gekozen vorm van 
'ng zal waar dan ook in Goirle 

getolereerd worden •, zo stond er 
eens, na de aankondiging van het 

teoptreden op een tijdstip dat 

aan misdadigers als wij blijkbaar niet 
bekend gemaakt kon worden. Stel je 
voor dat we opnieuw klaar zouden staan 
met bloemen en koffie. 'Ook op elke 
andere plaats waar u de wagentjes 
plaatst zullen ze onmiddelijk met 
politiedwang worden verwijderd', zo 
vermeldde de brief ten overvloede". 
Henk Kuipers avontuur met de 
bakfietswoning dateert niet uit de 
regenteske periode van voor mei 1968 
maar uit mei 1981. 
De redactie van de Fietsbel wil het 
komeude jaar wat meer aandacht 
schenken aan de bakfiets. Ervaringen 
van lezers zijn daarbij van harte 
welkom 

HANS PARS • 



Bach ap de bakfiets manrwn in smoking- Bach. De violist heeft Nu ze alle drie hun 
Op een Haags pleintje hl·ginnl•n ll• rnusice- een conservatorium- baan kwijt zijn, ver-
komt een bakfrets ren . ( ;.,t•n g·o(•Jkope ople iding. De andere kiezen ze het straat-

N 
N 

aanrijden. Br staat dellnljl· ~. maar l'ho- twee hebben in heken- muzikantschap boven 
""~'t'l' niar.t~(l."l I >ril' pin. Tschaikowsky en de orh•<;1.en g-espeeld. het stempelen . .......... _. ________________________ __ 
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Wintersport 
-4 de. best geteste ski's 4 kom gauw eens kijken oF-
_. de grootste Tenson-kle.ding vraag onz.e winl:.erkatalogus 

kollektie van Nederland 
-4 snelle service 
__... deskundig advies _.., 
__... komploot assortiment lang-

lauFski's en accesso·lres 
-4 tourski- ui\;rusbnqen 
-4 te.lemark- uil::.rusbngen 
-4 ook voor verhuur kun~ u 

bU ons terecht 

•
. BEVER ZWERFSPORT 

• ERDMóN SCHMIDT 
~ lldn1•wkh< .....,_, ...... , .• wlmonoon· ~ """';''""""'''"' 

De.n Haaq zs21~. Calandpleln 9. o1o-883lOO 
Rotterclcl1n Adm. oo Ruywweq 35 
Ut-recht Balijelaan 12 
Arnhem Utpuhts~stroot 5 
Haarlem Ii/ïweg 6'3 
Breda w·lhelmlnastroot 22 
AP,<Zidoom Brin\A.Ioan 45 
Hflve.rsum 's Graveland~weg 28 

dit is een advertentie 

van ons aller 
_ ... 

Eethuis Jazz Café' 

~~De Landbouw~~ 

Zijdeweg 58 

2245 BZ Wassenaar 

- Tel.:Ol75!cï9723 

Uw gastvrouw 

en gastheer; . 

Anneke en Ed Kaer1ders 
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ROEPT U MAAR 

Mocht u niet in de QeleQenheld zijn om onze leden
jaarverQaderlnQ blj te wonen of er maar niet toe 
komen ons te schrijven. 

Dan bieden wij u hierbiJ de moqelijkheid om: 

A. Aandacht voor bepaalde zaken te vraQen. 
B. Uw meninq over bepaalde onderwerpen te qeven. 
C. Om ons iets mede te delen . 
D. Aan te qeven (kruis aan) waarover u dmv de 

"Fietsbel" qeinformeerd wil worden. 

BiJvoorbeeld: A. 

0 FietsQevaarliJke situaties in de reqio OEN HAAG ; 
0 Fietsonvriendelijke situaties in de reqio OEN HAAG 
0 Andere onderwerpen .......... . .............. . 

Bijvoorbeeld: B. 

0 Gemeentelijk verkeersbeleid 
0 Fletspadenplan van de qemeente 
0 ENFB standpunten mbt.bovenstaande 
0 ENFB "blauwdruk fietspadenplan Oen RQaq" 
0 ENFB aktiviteiten 
0 Andere onderwerpen ....................... . . . 

Bijvoorbeeld: C. 

0 Goede of slechte ervarinqen 
mbt.O Fietsvakanties 

0 Fletsroutes 
0 Fietspaden( Onderhoud/veiliQheid) 
0 Fietsenstallinqen 
0 Fietsenmakers 
0 Flets-accessoire 
0 Andere onderwerpen .......... . . .. ..... . 

0 Opmerkelijke fietsprestaties 

HEEOENJI:EN 

HEEPRATEN 

ALTIJD 

WELJCOH 

HEEn" U IOEEDI 

VOORSTD...l.Eit 

OVER P"IETS 

WÜ WILLEN GRAAG 

WETEN WAT ER 

ONDER OE ENFB'S 

IN DE HAAGSE 

REGIO LEEFT 

GEBRUIJI: DIT 

FORMULIER ALS 

U ONS IETS TE 

HELOEN HEEFT 

EH/OF SnJUR 

EEN BRIEF 

OF !tAARTJE 

ZEND UW REAKTIES . AL DAN NIET VOORZIEN VAN NAAM EN ADRES . NAAR 
ENFB. p/a DENEKAMPSTRAAT 72, 2541 TZ OEN HAAG.IN EEN VOLDOENDE 
GEFRANKEERDE ENVELOPPE. 

Indien uw schrijven ook voor de andere ENFB's van belanq blijken te ziJn 
dan zullen wij dit zeker in een van de volqende "Fietsbellen" vermelden . 


