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dere landelijke beslommer•ingen 
5 . Voorstel bestuursvergroting 
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Verslag van de afdelingsvergadering van 9 december 1976 

Met een goed gevuld zaaltje startten 
wij de vei·gadering die in het teken 
van de Utrechtse Baan zou staan . 
Chr:i.stiaan gaf in het kort de geschie
denis van de Utrechtse Baan weer en 
kwam zo bij het hoofdprobleem: het 
ontbreken van een overgang tussen de 
Boorlaan/Koekampla~n en het Haags e 
Bos. 
Hij noemde de drie acties die op 20 
december uitgevoerd zouden moeten 
worden. Dat waren: 
- demonstratief een tunneJ graven 
- na opening de U. B. direct weer slui-

ten 
een actie met spandoeken. 

Diverse mensen gaven hun t·oelichting 
en deelden nadere gegevens mee. 
Hierna. kwam de fietstocht van 18 dec. 
te praat. Er bleken enkele mensen te ' 
zi j n die in de fietstocht een a.am·rij
zing voor de politie zagen, in 'die. · 
zin, dat de politie op 20 dec. harde 
actie zou kunnen verwachten.- Anderen 
meenden dat de politie juist zou den
ken dat die fietstocht de enige actie 
zou worden • 

. Hetzelfde probleem deed zicb. voor bij 
het persbericht dat de E1~B zou gaan 
versturen. 
Op de vergadering had men echter over 
het alg.eme.en noch bezwaar tegen de 
fietstocht, noch tegen het persbe
richt. · He zouden immers niets illegaals 
doen? 'roch vroegen we ons af of de po
litie zou gaan tegenwerken, waarop 
een aanwezige vert elde dat de politie 
je heus wel de kans geeft om je bezwa
ren duidelijk te maken. Het voorstel 
om de politie van tevo~en te waar schu-

inhoud: 
- 2 februari a.s.: afdelingsvergadering 

wen werd positief ontvangen; het zou 
als voordeel hebben dat in dat geval 
geen paniekreactie va~ de politie te 
verwachten zou Zl.Jn, 
Buiten de pers zouden· ook de ENWB
"landelijk" en de f-. v • . bij de a'cties 
betrol~ken m0eten vmrden; ,. 
Inde pauze werd op democratische 
wij ze de route van de, f'ietstocht vast-
gelegd. · ·- ' 
Na de pauze d~~lde Çhristiaan mee dat 
er i'f:!eds en~g~<>t ijd 'gele~n vijf con
crete eisen inzake d'é ' Utrecht se Baan 
naar de gem'~ènte war'en opgest~~urd. 

Het volgende onderwerp was "knelpun-
t en", De nota is nog niet geheel klaar. 
Zodra. deze gereed is gaan we in de 
diverse wijk~n onderzoeken wat daar 
precies fout is. · , 
H-iermee kwamen we dàn bij de keuze 
tussen 'fietspaden 1 en ~-fietsstroken' . 
Er ontstond een kl eine discussie, waar
na. we tot de conclus ie kwamen dat een 
belangriJk criterium bij d.e keuze de 
ruimte is. 
Pij de rondvraag werd geïnformeerd naar 
de samenwerking van de ENWB met an
dere actiegroepen. Het bleek dat er 
\nog) niet of maar gebrekkig wordt 
samengewerkt. 
We besloten de vergadering met de mede
deling dat de volgende vergadering zou 
plaatsvinden op 2 februari, 1977. 

Kees. den DuZk 
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De· Utrechtse Baan 
In de vorige Fietsbel heeft u kun
nen lezen wat er allemaal rond de 
bouw van de Utrechtse Baan is ge
beurd: het afsluiten van twee fiet s 
routes, vele protestbrieven van de 
ENWB, en de toezegging van de gemeen
te dat er naar een oplossing ge
zocht zou worden. 
De ENWB had echter geëist dat die 
oplossing er al bij de opening zou 
zijn, en daar zag het niet naar 
.~it, zodat besloten werd om acti e 
te gaan voeren. 
Er werden drie werkgroepen gevormd, 
die elk een actie zouden voor
bereiden. 
Op zaterdag 18 december, twee dagen 
voor de opening van de Utrechtse 
Baan werd een fietsdemonstratie 
in de omgeving van deze snelweg 
georganiseerd. Er waren de week er
voor pamfletten uitgedeeld aan 
fiets~rs . die vroeger gebruik 
maakten van de fietsroute, met een 
oproep om een brief naar: de gemeen
te te sturen en om mee te demon
streren op die zaterdag . 

. Om 1 uur 's middags verzamelden zich 
een kleine honderd fietsers, 
die onder grote aandacht van de 
Ha,agse foto-pers aan hun protest 
begonnen. 
Na een rit van een uur door het 
Haagse centrum en het · Bezu:ildenhout 
werd de stoet ontbonden bij.het 
knelpunt Utrechtse Baan-Kerkpad. 
's Avonds werd în het Vara-pro
gramma "Dingen van de dag" een 
korte reportage uitgezonden van de 
demonstratie. 

acties 
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Voor maandag stonden er twee ac
ties op het programma ter bege
leiding van de "feestelijke" ope
ning . Enerzijds zou zogenaamd 
begonnen worden met het graven van 
een tunnel, waarbij de nodige 
attributen waren gemaakt, zoals 

een groot bord met de tekst 
"Een tunnel voor de fiets, want 
de gemeente doet hier niets" . 
Anderzijds zou een loper uitge
rold worden met daarop een zebra 
met het doel een tijdelijke over
steek te creëren. Verder waren er 
nog enkele spandoeken gemaakt, waar-

. van één met de tekst "Liever een tunne: 
dan een regenpak" (speciaal voor de 
heer Westerterp, die de opening ver-



richtte). Dit allep · met d,~ be~eli)ig 
zoveel mogelijk aandacht :in d~- per:s ' 
te krijgen. 
Ruim een uur voor de opening :.hepben 

·we contact opgenomen met 'de pblitje, 
die massaal aanwezig was. We $regen al
leen toestemming voor het "tunnel gra
ven", terwijl het uitrollen v:an de · 
l oper en het plan om een spandoek 
te laten zakken vanaf de laat~te , ov:er

kluizing, die de openingssteet ó.Lv. 
Westerterp zou passeren, geen· genade 
vond bij de dienstdoende commandant. 
We werden verwezen naar het grasveÏdje 
op de hoek van het Malieveld/Koekamp
laan, waar vandaan we ons ongenoegen 
mochten uiten, en waar we de "tunnel" 
mochten graven. 
Om drie uur waren er zo'n 40 ENWBers 
aanwezig, die allen flink gemotiveerd 
waren om de autoriteiten het een en an
der toe te roepen. De politie-agenten 
begonnen flink te irriteren, omdat zij 
ons geen mogelijkheid gaven meer aan
dacht te trekken. Zodoende ontstond 
een gespannen sfeer toen de openings
stoet met Westert erp, wethouder , raads
leden, enz . arriveerde. Hij werd ont
haald met spreuken als "Westerterp, 
autovlerk". 
Enkele EN\~Bers probeerden alsnog de 
loper met zebra uit te rollen, maar 
de politie dreef hen met harde hand 
weer het trottoir op. Eén van ons werd 
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door een politie-autci .afgevoerd, omdat 
hij volgens de politie geen gehoor 
had gegeven aan het verzoek op 
het trottoir te gaan staan. 
Door deze kinderachtige houding van de 
Haagse politie ("je beste vriend") ging 
onze actie grotendeels de mist in. 
Het gevolg was wel dat de pers zich 
gretig op deze relletjes stor~te. Zo 
zei Hugo van Rijn 's avonds in de ac
tualite itenrubriek "Hier en nu" dat 
"de politie een groepje demonstranten 
hardhandig ervan moest weerhouden om 
minister Westerterp met modder en ste
nen te bekogelen". Een lelijk staaltje 
van valse voorlichting. wat wel nega
tieve publiciteit voor deENWB ople
verde, · 
Na afloop van de demonstratie trokken 
we gezamenlijk naar bet politiebureau 
waar· de gearresteerde jongen werd vast
gehouden." Hij werd na eeh p·a.ar uur weer 
op vrije voet'en gesteld,:, 

De aandacht van de Eers 
Maandag stond in alle Haag~e dagbladen 
een foto van onze demonstratie op za~ 
terdag, in de Haagsche Courant 
zelfs op dèvoorpagina. De kranten van 
dinsdag wijdden elk een hele pagina aal 
de opening van d-e Utrechtse Baa.,n,,j '~ ' 
met uitgebreide aandacht voor :a:e :Em .. m. 
Gezegd moet worden dat hierin geen on-



juiste informatie stond. Opvallend was 
rel dat 'het graven van de tun.n.el 1 ö.e 
;chrijvende pers was ontgaan. Jammer 
"an alle moeite! \iel waren er foto's van 
Le spandoeken en het optreden van de 
)Oli tie. 
)e hele actie was door de landelijke 
~NWB via een brief aan alle media aan
~elmndigd. Dit leidde in enkele lan
lelijke lu-anten, die van tevoren aan
lacht besteedden aan de opening van de 

U.B., tot de weergave van onze stand
punt en. 
Onze actie is dus door het dikwijls 
intimiderende gedrag van de politie 
gedeeltelijk in· het water gevallen. Des-· 
ondanks mogen we niet klagen over de 
aandacht .die de pers aan ons heeft 
besteed . 

Rob van Putten 

·zestig 
wielrijders 
protesteerden 
zaterdag op de 
Utrechtsebaan 
tegen het 
wegva~len •;an 
vertrouwde 
fietsverbindln· 

. gen. 
Fie- ~sersprotest 

· . -·-~----

vfESTL.ANDERS, LAAT EENS I E.TS VAN JJ.<; 

DP- afdeling Den Haag van de E.N . WeB. omvat d~ stad Den Ha..<1.p· en .oJ!l.~t...:"CE]S~o 
Van het lot en het leed van de fietsers iri Den Haag~· is het bestuur r.edeJ..ijk goed 
op de hoogte en er wordt i n de l"HJJ'SB.E:L :rege l matig aandacht a tm bes teed,, , · 
Waar het nu om gP.a.t. zijn die ' omstreken 9 , in het bi;jzonder het 'Westlaxid ' .•· , , 
Ook daar is de naam en de faam van de J.<;o N. W.B . doorgedrong-en en heeft zij haa:r 
leden. Alleen is het wat jammer dat we vru1ui t die contreien zo weinig horen., 
Toch kunnen we ons nauwelijks voors t el l en dat alles daar koek en ei is. 
U zult zich toèh oolc wel dageli j k s e r ger en aan bepaalde situaties, en u wHt 
toch ook graag bepaalde verbeteringen? 
Wel, aangezien zowel het bestuur als de redactie van deze J<'IETSBEL woonachtig 
zijn in Den Haag en zich niet dageJ.ijks op het stalen ros door het Westland ver
plaatsen, vragen \·lij react ies va.n de E.N ~ W.B.-leden uit dit 'vergeten' deel van 
onze afdeling. 
Schrijf even naar of bel met de bekende adressen. Per s ·l ot van rekening is de 
:E:.N.'vi.B. er voor ons allemaal, dus O.Q. Niet'Waar'? 

Henk van de Kort 
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Stuit u t;e;?.a'llen tot een teken 
Van eenhe-id en verbroedering! 
Een l"ots waarop de golven breken 
Van heerszucht en deemoediging! 

fiets er ee&1S 
samen op uit~ 

In vreugde, voorspoed, ramp en rouw, 
Wij wijken niet" tclij blijven tl'•ouw! 

J-lij zijn de macht die sterk en eenzaam 
De eerste forten heeft gebouwd 
Met Licht en donker zeer gemeenzaam" 
En met hun meng'ling vertrouwd. 
In helle strijd, in zorgen grauw, 
Wij wijken niet, wij blijven trouw! 

Wij spannen over alle landen 
Der kameraadschap sterke band. 
Wij willen fietsers zijn elkander 
Ja, fietsers in het groot verband. 
Dit is het teken, dat ons ·schraagt, 
Dat fietsen heel de wereld draagt! 

(Vrij naar het socialistisch strijd
Lied "Op nam• het Zicht.'", 
H; v.d. Kort) 

• 

, ~V eilighe~d 
fietsers 
ver beteren'' 

Den Haag - Het KVP-kamerlid 
Cornelissen vindt dat de vei
ligheid vim fietsers verbeterd 
moet worden. 

• 

Bijna . drie 
miljoen voor 
fietsroutes 

Oen Haag - .!Vjnister Wester
. ·terp (verkeer en waterstaat) 

heeft 2.75 miljoen gulden uit
.. getrokken voor de aanleg van 

fietsroutes in de steden Am· 
-...o sterdam en Hengelo. . . 

...._ Het merendeel van deze subsi
~ die (2.3 miljoen) gaat naar de 
• . hoofdstad voor de aanleg van 
~ eeri fietsroute van Slotervaart 
~ . naar Duivendrecht. Vier ion 
..". · blijft erover voor de gemeente 
• : Hengelo, die hierme'e.een fiet-
...., spad langs een drukke sträat 
~ zal aanleggen. . . 

~n~ma ;, 
sl~emaal op 
de. fiets 

BHj dat ik rrij? 
Om het nieuwe jaar goed te be

ginnen plaatste de Volkskrant 3 ja
nuari dezer een advertentie van het 
zel!moordgroepje 'Blij dat ik rij' . 

n.. Hoe moet ik anders oordelen over 
""- deze actiegroep, bij het lezen van 

. ~het artikel·op dezelfde pagina in de 
• krant van ~ januari met als kop: 
~ 'Tijdens jaarwisseling 16 verkeers-
0 doden'? Ik ben blij nog gezond te 
""' zijn en te kunnen zeggen: 'Blij dat 

ik :veilig en milieuvriendelijk fiets' • 
~ 
!:.: BAitiWM Aart Eliens 

Hij heeft er ·· gisteren bij ver
keersminister Westerterp op 
aangedrongen om bermreflec
toren langs onverLichte fiet
spaden aan te brengen. ,.Dit 
verhoogt de veiligheid van 
wielrijders buiten de bebouw
de kom aanzienlijk", meent 

Er blijkt behoefte te ZlJn aan mensen 
die zo nu en dan vergaderingen bezoe
ken van de vast e kamercommissie voor 
verkeer en waterstaat. 

hij . . 
Een proef in Leersum heeft dat 

volgens hem aangetoond. De 
KVP'er vindt dat bermreflec
toren nu op grote schaal moe
ten worden aangebracht. 
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Er verschijnen van deze vergaderingen 
wel verslagen, echter veel te l aat om 
nog iets mee te kunnen doen. 
Wie er wat voor voelt, wordt verzocht 
contact op te nemen met: 
Christiaan La Poutrê, Beeklaan 456B, 
tel. 45 05 37. 



-~:rkeer en Vérvoer în de _ Haagse. Gemeenteraad 

Jp :maandagavond 29 november 1976 1..rerd wethouder • . ·woordvoerder Linssen 
in een openbare vergadering van de meende dat slecht gedrag van fietsers 
Haagse Gemeenteraad de ontwerp-be- en automobilisten meer en strenger 
gro~lng van openbare werken, verkeer en bestraft moest worden. Ook pleit-
vervoer behandeld. De publ ieke tribu- te hij o.a. voor een verlaging van 
ne ·was redelijk gevuld met belangstel- de maximumsnelheid in bepaald-e 
lenden ( 1-raaronder veel familieleden van straten. Hiermee was de eerste avond 
de raadsleden). afgelopen. 
Omdat dit voor mij de eerste maal was In de beant"Woording, twee dagen later, 
dat ik een raadsvergadering bezocht, peb __ v,ergeleek dè ' heer Wa.llis de Vries het 
ik me nogal verbaasd over de gang van · · ' v erkeer met de bloed,so:m:)..oop van çle 
zaken. Als een van de raadsleden zijn stad. Het wezen van de stad wordt vol-
betoog voorleest, ~oopt de rest van de· gens hem ontkend als men de auto's er-
heren en dames do~r d e zaal, praat met uit wil weren. Wallis de Vries is 
zijn buurman, neemt de corresponden- van mening dat de hoofdfunctie van 
tie door, leest het avondblad, enz . de straat het verwe~ken van verk,éer , 
Slechts enkelen hebben belangstel- is en dat er niet teveel nadruk ge-
ling voor de spreker . Hierdoor krijg legd moet worden op de woontunctie 
j e de indruk dat je op die publi eke van de straat. ' 
tr.ibune een beetj e v oor joker zit , om- . Hij verwees de meest_e voorstellen 
da't alles allang a ohter de scher men naar de raadscommissie van Openbare 
is geregeld . . Werken, verkeer en v;eryoer en stemde 
De· ?,vopd b egon vr{ j · stevig .met harde in met het betoog van Bakker van de 
kritiek van .de PPR~woordvoérder' c.\(:fe.:.. PvdA, die gepleit had voor meer geld 
le'ijrrse op het c ollege van B- _ ~ 'lfl .. .. . . voor woonstraten. ·.· .. 
Er 1fleef ' weii1ig over van he:l< dqo:r Wa.l- Dit ivas zo ongeveer· h et enige licht-
lis de · Vries gevoerde b eleid. De puntje na twee avonden vergaderen. · 
:PPR ·had 'dri e m9ties opgesteld, diè De ENWB kwam ook nog even ter 
echter bij gebrek a an st eun uit de s prake, omdat de PPR-fractie de ge- .. 
raad niet in behandel i ng wel?den g eno- dachte had geopperd onze bond, samen 

met andere actiegroepen op · het ge
b ied van V. en V, subsidie te geyen Ook de ~d.A had h eel wat- aan ·t e mer ken 

ophet beleid van Wall is de Vries, zi5 
het dat z ij daarin v eel minder ver 
gingen dan de PPR. · 
In concreto vroeg 'het ràadslid 
Bakker om meer geld voor ' het weer 
leefbaar maken van woonstraten. Va n 
het streven naar v e r k eersluwe gebieden 
kwam volgens hein weinig ~ereèht • . 
De heer Bol van het CDA kwam met het 
idee om een klachtenbureau op het ge
bied van verkeer op t e richten. 
Een leuke gedacht e, maar of · er in d e 
praktijk iets van terecht komt~ valt 
te betwijfelen. 
De,''rractie van .de VVD kon zich het 
meest verenigen met het beleid van d e 
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uit de gemeentekas· ~ . . -. , . 
Wallis de Vries antwoordde dat hij dit 
pas zou overwegen wanneer de · ENW'B 
hier zelf om zou vragen. '- . 
Conclusie na deze begrotingsbehan
deling mag zijn, dat we vanuit de raad . 
(op de PPR na) momèriteel weinig tot ·-· -
geen steun kunnen verwachten voor ' 

. ivezenlijke veranderingen in het ver-
keers- en vervoersbeleid. - ,. . 
Hier ligt dus een belangrijke taak ': voor 
onze afdeling, nl. om via nota's, ·a.Ç- ' 
ties • enz. de raad te overtuigen van" 
de noodzaak van deze veranderingen • . 

Rob van Puttéri 



Bejaarde man letscl opgen.omen. · 
De bejaarde man raakte gewond 

toen hij in de nacht van 30 
l\ovember op 1 december met 
zijn fiet~; over de Ir.ruising Lede-

ONVEILICr VERKEER 

bezwijkt aan 

letsel ongeluk 

. ganckplein-Van Zeggelenlaan 
reed. Hij werd aangerede.n door 
een 29-jarige Haagse automobi
list, die na de botsing doorreed. 
Deze laatste meldde zich een 
uur later bij een politiebureau. 

In het ziekenhuis Leyenburg is de 
71-jarige Hagenaar J. H. Reiuts Hij verklaarde daar, dat hij de 
gistermiddag bezwe\{en aan de ~elrijder plotseli_ng vlak voo.~ 
gevolgen van een verkeersonge- : ?J)n auto had gezten en dat hiJ 
luk, waarbij hij begin . deze een aanrijding niet meer had 
maand was betrokken. Het kunnen voorkomen. De ver
slachtoffer, dat aan de Max Ha- keersl>olitie verzoekt getuigen 
velaarstraat heeft gewoond; van het ongeluk zich alsnog te 
werd aanvankelijk met hoofd- melden. 

Kind dood 
. . 

na botsing 

op Zonweg 
De 4-jarige Michael van Màren is 

gistermiddag om het leven ge
komen als gevolg van de ver
. wondingen, die hij opliep bij 
zijn ouderlijke woning aan de 
.Zonweg. Het kind zat bij zijn 
moeder achterop de fiets, toen 
de vrouw moest stoppen voor 
een stils~ande vrachtwagen. 

IFIETSER 
GEWOND 

P SPUI 
De 51-jarige fietser J. van V. uit 

de Sleedoomstraat is gister
middag aan zijn hoofd ge
. wond geraakt bij een botsing 
met een bromfietser op de 
zebra op het Spui, tussen Lan
ge Poten en SpuiStraat 

De man fietste rond vier uur 
.. over de Hofweg, toen plotse
ling een nog onbekende brom
fietser over de zebra reed en 
tegen hem op botste. De brom: 
fietser is doorgereden. 

De heer Van V. is opgenomen 
in het Rode Kruis-ziekenhuis. 
De politie vraagt getuigen van 
het ongeluk zich te meld~. 

Onder 
vrachtauto: 
gebroken 
stuitheèn 

0 
:ä 
~ 

5-? 
~ 

Onder het spoorviaduct Wal
dorpstraat op de Rijswijkse
weg is gisterochtend de 74-ja
rige fietser W.A.A.N. uit Ui
lenbomen door een achterop
komende vrachtauto, be-

. stuurd door A.W. (30) uit de 
.Boomgaardstraat gegrepen. 

De bejaarde fietser week, om de 
tijstrook voor Rijswijk te be
reiken, iets uit naar links en 
kwam ond<ar de vrachtauto te
recht. 

De man brak daarbij zijn stuit
been. Hij is in het ziekenhuis 
Westeinde opgenomen. 

Nadat de bestuurster van het rij
wiel ~et achteropkomende ver~ 
keer langs had · ·laten · komeri 
en de vrachtauto wilde passe. 
ren, begon 'deze echter ·plotse
ling achteruit te rijden ·Om een 
inrit in te steken. . · · . 

VOORSCHOTEN 
Door een weinig door· 
tastend optreden van 
de . politie en doordat 
de ambulancedienst 
niet al te vlot wèrkte 
heeft gisteravond in 
Voorschoten een 1'7-ja· 
rig meisje bijna een 
half uur met een ge· 
broken been op &traat 
moeten liggen. Het 
meisje werd om half 
zes in de Raadbuis
laan op haar brom· 
fiets · gesneden door 
een automobilist en 
was zo ten val geko· 
rnr:n. 

IN VOORSCHO.'J'EN: 

Hierbij reed de wagen, bestuurd 
door de 19-jarige C. van M. uit 
Rotterdam tegen de fiets aan. 

be vrouw, de 27-jarige mevr. G. 
W. van M.-H. werd aan het 
hoofd · gewond. Na behandeling 
in het ziekenhuis Leyenburg 
mocht zij naar huis. 

Haar zoontje liep eveneens hoofd
letsel op. Hij overleed diezelfde 
middag in het ziekenhuis 
Leyenburg. 

- De 64-jarige fietser B.V. van 
de -Trekweg is gisteren op de 
kruising van de Stuwstraat en 
de Wiekstraat aangereden 
door .de 23-jarige automobilist 
S. A. R. F. van de Noordpol-l 
derstraat De fietser verleende 

volgens de politie geen voor
rang. Hij is met een ·schedel
basisfraètuur naar het Diaco
nessenhuis in Voorburg ge~ 
bracht. De automobilist werd 
in ' het ziekenhuis aan zijn 
hand behandeld. 
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Gewond meisje 
lag half uur 
op straat . 

Melis Stolrelaan-De 1'1-jarige 
wielrijdster J. M. K. van het 
Veld?lcht is gistermiddag met 
hoofdletsel in het Leyenburg 
Ziekenhuis opgenomen. nadat 
zij even tevoren op de Melis 
Stoketaan in Den Haag was 
aangereden door een bestelwa.. 
gen, bestuurd door de · 35-jarige 
C.V. van de Lagerzijde . . Getui
gen van het ongeval, dat om 
ongeveer twaalf uur gebeurde, 
wordt verzocht zich in verbin
ding te stellen met de Verkeer
spolitie, tel. 614141. 



GATEN- PEURDER? 

Majestueus verheft zich op de Leyweg, ter 
rechterzijde van het warenhuis Vroom en 
Dreesmann, een plateau van enkele honder
den vierkante meters, g.root genoeg om een 
helicopter op te laten landen. 
Dat desondanks dit plateau toch niet hier- . 
voor in gebruik is, kai.1 wellicht verklaard 
worden uit het feit dat mijnheer V & D enigs
zins beangst is voor het sneuvelen van zijn 
ruiten. Een vermoeden dat bevestigd wordt 
door de m.inder majestueuze, doch zeer 
duidelijke plakkers op de etalageruiten: 
"verboden rijwielen te plaatsen". 
Echter wie schetst onze verbazing als be
treffend plateau na grondige bestudering 
rijwieltegels blijkt te bevatten. Elke tegel 
afzonderlijk is bovendien voorzien van 
groen- en grindstrook en wel fn de gleuf, 
waarin zich volgens gangbare begrippen het 
voonviel dient te bevinden. De vermoedelij
kè bedoeling van deze groenvoorziening zal 
zijn, dat in het warenhuis een gaterpeurder 
wordt aangeschaft, met dewelke het groen en 
en andere in de gleuf aanwezige eventualitei
ten kunnen worden meegevoerd tijdens het 
~inkelen, om na terugkeer wederom in de 
gleuf gedeponeerd te worden. 

Zaterdag 5 februari ·a.s. wordt een 
vergadering van dè lande Zijke leden
raad gehouden. Deze vergadering is 
toegankelijk voor alle leden, 
Stemrecht is echter voorbehouden 
aan gekozen vertegenw001'digers van 
de af de tingen 

A~~~~ ~ . to.3o l..l.UJ> 

f>l~a..t:.: ~Q.Sa.J ?a..wt4l~~ 1.?.. 

U. !:te c:.-h.t 

·"Ä: ·GRAAG zou fk degene, dlé . 
. dll .KOPL.AMP v. d. fl(tts v. mijn . 
vrouw afgedraaid .. · heeft er t~p 
,attent willen maken, dat wij Z:EcL 
4ok los verkopen. . i 

·I T.w~ewiel~rhuls .. GERRIT POORt'.' . 
. 1/il•"';ttAr..,troAt ? ,· TAl. n.:;o"1.1A~? ·~ 

(Weekblad van Winsurn) 
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Of misschien zijn er in het warenhuis ook 
wel gatenpeurders in huur te verkrijgen als 
een soort parkeerkaart .voor fietsers die 
hier klant zijn. 
Het systeem blijkt in ieder geval tot tevre
denheid der Vroom en Dreesmann-directie . 
te werken; de toestand is tenminste al en .. tm
le jaren ongewijzigd. 
Een helicopter zou overigens hier ook wel 
zijn diensten kunnen verlenen bij het trans-· 
port van de fiets op en af het platform. De 
geniale constructeur van dit overdonderend' 
bouwsel heeft namelijk over het hoofd gezien 
dat fietsen (en de meeste fietsers evenmin) 
geen vleugels hebben en daarom gebaat zou
den zijn bij een op- en afritje, zeker bij 
een hoogte van 23 cm! ! ! 
Wat hij bij z'n originele benadering eveneem 
over het hoofd heeft gezien is het feit dat er 
op dit plateau meer dan voldoende (en thans 
onbenutte) ruimte is voor de boven tegels 
te verkiezen fietsklemmen en ook voor an
derssoortige, niet alleen aan fietsers voor
behouden groenvoorzien ·ng. 

R. Hood 



RING! RING! 

GEVRAAGD: 

Een racefiets zonder achter
wiel, zodat ik het restant 
van de mijne weer kan gebrui
ken (zat vast aan de boem). 
Brieven onder nr. 456789 aan 
de redactie van de 'Fietsbel'. 

? • 

' • 

De rubriek di e jullie hiernaast zien 
afgebeeld, is weer zo'n stunt van de 
E.N.W.B. 
Nu nog een onbeschreven bladzijde, 
maar straks •<>•"" 
De bedoeHng van deze rubriek is alle 
.leden van de Haagse afdeling j:n de ge
legenheid te stellen een gratis ad-
vertentie in de 11<'ietsbel • te plaatsen& 
Alles wat jullie ter verkoop, leen, 
ruil, e~d. willen aanbieden~ kun je 
in deze rubriek kwijt. Er is echter 
é6n. maar •••• Het moet u.i.tereard iets 
met onze trouwe tweewieler te maken · 
hebben • 
De redactie. hoopt van harte dat deze 
rubriek de volgend? maal bol zal sta~1 
van aangeboden en gevraagde wielen, 
kettingen (niet voor -,.roetbal.doelein
den ••• ),·spaken~ dynamo's, fietstas
sent regenkleding, broekklemmen~ enz., 
enz. 

Ring! ••• Hing! ••• toéér zo'n gratis 
service van de E.N.W.B.. ' 

Henk v.d. Kort 

0 0 0 

.HN.I<:iFT U DE EdN .. W.B~ (EN DUS FI Nl'SEND N@ER!.tA:t-.1)) 

AL BLIJ KUNNEN MAKEN JlîET ANDgRHALF NIEUW LID? 

· DANK U ZEFJU 

MAAR TWEE NIEuwE LEDEN IS NATUlJRLI JK HELEMAAL 

TE GEK! .., t : 

...".,......__ ...... ------------~'""~""'"''""'" ........ n;a .. -~ .. """"'-..-·~Q:"~-~~-------w:.tl~~Glf·~ 
Aanmeldingsformulier Kontrib.utie naar draagkracht ~ 
Ik geef me op/wij* geven ons op als lid van de E.N.W.B. ' 

Bi j een jaarinkomen bataalt u ~ 
Naam: van minimaal 

Adres: 

Woonplaats: Telefoon: 

. Postcodenummer: Provincie: 

Ik wil wel/niet* aktief zijn binnen de E.N.W.B. 
Ik ben gespecialiseerd in/mijn beroep is: 

Als contributie heb ik f overgemaakt op giro~~. 
ten nam~ van E.N.W.B., postbus 2!miJ. Amersfoort. 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

10 , 

tot f.14.000,
f. 14.001,- tot f . 22.000,
f. 22.001,-· tot f. 30.000,
f. 30.001,- tot f. 38.500,
boven de f. 38.500,- -

per jaar: 

f.10,
f. 15.
f.20,
t.25,-
f. 30,- of meer 

Huisgenoten betalen minimael f. 5,-; Zij ontvangen dan 
niet het E.N.W.B.-blad De Vogelvrije Fietser. 

Instellingen als scholen, bib!iotheken e.d. kunnen zich 
abonneren op De Vogelv rije Fietser voort. 25,-. 

.r 


