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--Redactioneel--------------------------------

Twee oproepen en een uitnodiging voor de fietstocht in augustus in 
deze Snelbinder. De jaarvergadering waarop een andere werkwijze 
werd voorgesteld komt aan de orde. We deden mee aan acties en 
spraken in over de tram. Ook bij een leuke fietstocht aan de rand van 
de stad vallen er nog verbeteringen op te tekenen. Verder provincie-
nieuws en de column van Gazelle. Veel leesplezier.

--FIETSOPROEP van ons lid Marianne 
Goorhuis---------------------------------------

Met de zomer in het verschiet heb ik zin om wekelijks te gaan fietsen. 
Aan het eind van de dag of begin van de avond. Niet heel hard en heel 
ver, maar lekker een goed uur stevig doortrappen. Het gaat mij niet 
om de prestatie maar om de broodnodige, regelmatige, beweging. Uit 
ervaring weet ik dat dit het beste lukt als je afspraken met anderen hebt 
om het te doen. Bovendien is het leuker om samen te fietsen.
Daarom de vraag: wie heeft er zin om mee te doen?
Reactie graag naar: margohuis@hotmail.com, 0653 26 00 29.

Hartelijke groeten,
Marianne Goorhuis

--Boeiende jaarvergadering----------------

Op de jaarvergadering van de afdeling Groningen van de Fietsersbond 
op 16 maart waren veel bekende gezichten (oud-gedienden) aanwezig. 
Niet een heel grote opkomst, dat was jammer want we hebben interes-
sante punten besproken. Met name de eventuele opsplitsing van de 
afdeling Groningen deed wat stof opwaaien. We willen een onderver-
deling maken tussen Provincie en Stad. Dit om de overige gemeenten 
in de provincie meer aandacht te kunnen geven. Helemaal opsplitsen 
is ook weer niet de bedoeling. Er komt in elk geval een werkgroep 
die zich op de fietszaken buiten de stad Groningen gaat richten. De 
oorspronkelijke kerngroep met bestuur gaat zich op de gemeente 
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Groningen concentreren, terwijl ook organisatorische zaken als finan-
ciën en de redactie van de Snelbinder een taak van het bestuur blijven. 
Over een jaar wordt geëvalueerd hoe deze werkwijze is bevallen en of 
er eventueel een aparte afdeling voor de Ommelanden moet worden 
opgericht. Volgende jaarvergadering horen jullie er meer over.

We hebben met ons allen geconstateerd dat er hard gewerkt is afgelo-
pen jaar. En dat er weer veel plannen zijn voor komende periode. We 
zullen keuzes moeten maken. Aan de ene kant zijn we goed bezig en 
gebeurt er veel op fietsgebied, maar er kan nog veel meer gebeuren. 
Zeker als je het afzet tegen de inzet van gemeenten en provincie (o.a. 
financieel) voor de auto! De fiets wordt nogal eens vergeten bij beleids-
vorming. Daarom blijven we ons inzetten voor meer aandacht voor het 
fietsverkeer.
Mochten er nog mensen zijn die mee willen helpen: hoe meer mensen, 
hoe meer activiteiten mogelijk worden. Dus meld je aan… contactgege-
vens staan voorin bij het colofon.

Hannie Poletiek

FIETSEN LANGS KUNST IN STAD GRONINGEN
In de stad Groningen staan ruim 400 beelden in de openbare ruimte. 
Er is een fietstocht georganiseerd langs een deel van de beelden. De 
tocht gaat vooral door parken en langs beelden 
van onder andere Jan Wolkers (Olga), Wladimir de 
Vries, Marte Röling, Gert Jan Mulder. 
Gids Henk Bakker zal over de feiten en bijzonder-
heden van de beelden vertellen. De tocht duurt 
ongeveer 3 uur. 
Op een zeer bijzondere locatie is een pauze. Meer 
informatie op www.kunstexcursie.nl 
 
De fietstocht is op zondag 4 juli, zondag 1 augustus 
en zondag 5 september. De excursie start steeds 
om 14.00 uur bij de bewaakte fietsenstalling/
rijwielshop op het Centraal Station in de stad 
Groningen en duurt ongeveer drie uur. Voor het 
huren van een fiets kan gezorgd worden. 
Reserveren gewenst via Henk Bakker, 
(050) 309 07 57.
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--Deelname recordpoging 31 maart 2010---

Paddepoelsterweg. Zestien fietsers trotseerden de wind in de bijdrage 
van de Groningse afdeling van de Fietsersbond aan de recordpoging 
van HeelNederlandFietst op 31 maart 2010. De fietstocht duurde 
precies een uur, ruimschoots voldoende om voor het record mee te 
tellen.
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--Met Belgerinkel naar de Winkel-----------

Van 24 april t/m 29 mei liep deze actie waarbij mensen stickers kregen 
als ze op de fiets naar de winkels in de binnenstad van Groningen 
gingen. Volle spaarkaarten dongen mee naar mooie prijzen.
De Fietsersbond deed mee met een promotiekaravaan langs alle 
winkelcentra in de buitenwijken. Een volgend jaar doen die winkels 
misschien ook mee, als de pilot van dit jaar in de binnenstad succesvol 
bleek.

Aankomst fietskaravaan op Grote Markt
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--FIETSERSBOND BLIJFT KRITISCH OP PLANNEN 
VOOR 2 TRAMLIJNEN IN STAD-------------------

De gemeente Groningen 
presenteerde begin 
dit jaar het Voorlopig 
ontwerp voor tramlijn 1 
(Hoofdstation-Zernike) en het 
Voorkeurstracé voor tramlijn 
2 (Hoofdstation-Kardinge). In 
twee inspraakreacties die we 
begin april hebben ingediend, 
reageert de Fietsersbond 
kritisch op de plannen van het 
Trambureau en de gemeente. 
Wij zijn niet direct enthousiast 
over het vooruitzicht van een 
grote regiotram die dwars 
door de binnenstad gaat 
rijden. Voor een deel 
zal dit ten koste van 
de ruimte voor fietsers 
gaan. Aan de andere 
kant verdwijnen de bus-
sen uit de binnenstad, wat weer grote voordelen heeft, zowel voor de 
veiligheid als voor de leefbaarheid (uitlaatgassen en lawaai). 
Koppelingsvariant
Vanuit de wijk Beijum is een interessant alternatief plan ingediend, 
waarbij de eerste lijn niet via de binnenstad, maar via het Damsterdiep 
en Oostersingel (UMCG) naar Zernike gaat en waarbij lijn 2 via de 
binnenstad naar Kardinge zou gaan rijden. Hierdoor kunnen de twee 
tramlijnen bij de Bloemsingel (Ciboga-terrein) aan elkaar gekoppeld 
worden, wat allerlei voordelen heeft. Voor fietsers heeft dit plan als 
voordeel dat er mogelijkheden ontstaan om de tram niet over de 
Diepenring te laten rijden vanaf de Maagdenbrug naar het Boterdiep. 
Dit laatste levert veel problemen en onveilige situaties voor fietsers op. 
Zo verdwijnt de gevaarlijke kruising met de tram op de Maagdenbrug. 
De Fietsersbond ondersteunt daarom deze koppelingsvariant.
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Lijn 1 Hoofdstation-Zernike
Op veel punten kan de kerngroep goed 
leven met de door het Trambureau 
gekozen oplossingen voor lijn 1. 
Zo blijven wij voorstander van 
een tweerichtingen tram door 
de Oosterstraat, waardoor 
de Gelkingestraat volledig 
beschikbaar komt als auto- en 
tramvrije fietsroute in twee 
richtingen. Op de volgende 
drie punten hebben wij echter 
grote problemen met de 
gekozen oplossing:
1. Zonnelaan
In het voorstel van het 
Trambureau verdwijnen 
op de op één na drukste 
fietsroute van de stad de 
vrijliggende fietspaden van 
2,25 m breed en worden deze 
vervangen door fietsstroken 
van 2,25 m breed, die niet van 
de autorijbaan zijn gescheiden. 
Hierdoor zullen gevaarlijke 
situaties ontstaan omdat fietsers 
die anderen willen inhalen over 
de autorijbaan zullen moeten rijden. Deze achteruitgang voor fietsers 
is voor ons onacceptabel. Gezien de grote aantallen fietsers op deze 
route zouden er vrijliggende fietspaden van 3 m breed moeten komen. 
Op het grootste deel van de Zonnelaan is bovendien genoeg ruimte 
voor een breed vrijliggend fietspad.
2. Kattenhage/St Walburgstraat
Langs dit door fietsers druk bereden traject tussen de Maagdenbrug 
en de Grote Markt ligt nu een fietsstrook van 1,25 -1,60 m breed. 
Volgends de richtlijnen zouden deze 2,5 m breed moeten zijn. In de 
plannen van het Trambureau verdwijnen de fietsstroken geheel en is er 
naast de trambaan te weinig ruimte om veilig te fietsen. De regiotram 
zou het hele stuk achter de fietser moeten blijven rijden. Wij vinden 
deze oplossing onacceptabel. Zeker als fietsers richting Grote Markt 
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licht moeten klimmen, gaat dit niet werken. Wij pleiten daarom voor 
een fietsstrook richting Grote Markt van 2 m breed.
3. Kreupelstraat
In de plannen voor tramlijn 1 is er een tramhalte gepland in de 
Kreupelstraat tegenover de Martinikerk. Volgens het Trambureau is 
hier geen ruimte meer voor fietsers en moeten die via Kwinkenplein 
en Oude Ebbingestraat naar de Grote Markt. Voor fietsers die richting 
Oude Sint Jansstraat willen betekent dit echter een behoorlijke omweg. 
Wij zijn van mening dat er een fietsverbinding moet blijven via de 
Kreupelstraat met de Grote Markt.

Voorkeurstracé lijn 2 Hoofdstation-Kardinge
Voor tramlijn 2 heeft het Trambureau niet gekozen voor een tracé via 
de binnenstad, maar voor een tracé via Damsterdiep en Oostersingel 
langs het UMCG. De kerngroep betreurt dit omdat fietsers hierdoor op 
meer plekken last krijgen van de tram.
Wij zijn wel blij dat niet gekozen is voor een tram door de Steentilstraat. 
Deze straat wordt binnenkort ingericht als fietsstraat zonder doorgaand 
autoverkeer en daar hoort geen tram door te rijden.
De geplande trambaan over het Damsterdiep lijkt wel problemen op te 
leveren voor fietsers. Er zou aan de noordzijde van de parkeergarage 
die daar nu gebouwd wordt te weinig ruimte overblijven voor voetgan-
gers èn fietsers èn tram èn auto´s èn bomen. Gezien de belangrijke 
hoofdfietsroute die hierlangs loopt vanuit Lewenborg naar de binnen-
stad moet er een vrijliggend fietspad komen van zeker 3 meter breed.
Op de Oostersingel lijkt genoeg ruimte voor fietsers, maar dreigen 
problemen met openslaande portieren van geparkeerde auto´s.
Voor het gedeelte van de tramlijn 2 vanaf het Bodenterrein naar het 
Van Starkenborghkanaal houdt het Trambureau nog twee tracé´s 
open, één via de Thuessinklaan en Vinkenstraat en  één langs de 
Oosterhamrikkade (nu de busbaan). Beide tracé´s hebben voor- en 
nadelen. Voor de Fietsersbond is hier het belangrijkste dat er eindelijk 
een fietsverbinding komt richting sportcentrum Kardinge, die men bij de 
aanleg van de vrije busbaan is vergeten.

Na de zomervakantie worden definitieve knopen over de tram door-
gehakt. We zullen als kerngroep alle ontwikkelingen rondom de tram 
kritisch blijven volgen.

Harrie Miedema
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--Fietstocht rondom stad Groningen------

Kortgeleden was het mooi weer en dus wel geschikt om te fietsen.
Ja, welke kant ga je dan op.
We hadden gehoord dat er een fietsverbinding over de A7 bij het 
nieuwe bedrijventerrein Westpoort was gerealiseerd. Dus konden we 
daar wel eens een kijkje nemen.

Via onder andere Damsterdiep, Here- en Ubbo Emmiussingel, 
Emmaviaduct en Parkweg naar het Stadspark. Daarna onder meer 
via Concourslaan en langs de noordzijde van de A7, uiteindelijk uitko-
mende op de Roderwolderdijk. Hier over de A7 om uit te komen aan de 
Matsloot zuidzijde alwaar even verderop het nieuwe viaduct over de A7 
in beeld komt. Leuke route.
Alleen op het Damsterdiep moesten we door inhalende fietsers weer 
enkele keren achter elkaar gaan fietsen, omdat het fietspad daar ooit 
eens te smal is gereconstrueerd. Dat verwacht je toch niet voor een 
invalsweg naar het centrum van de metropool van het noorden! En dan 
te bedenken dat hier ooit een fietspad lag waarbij voornoemd probleem 
zich niet voordeed.

Bij het viaduct over de A7 aangekomen denk je een oprit op te kunnen 
fietsen om over het viaduct bij bedrijventerrein Westpoort te kunnen 
komen. Tot onze grote verbazing ben je genoodzaakt om van de fiets 
af te stappen en dan via een trap met de fiets aan de hand naar boven 
te lopen.
Je vraagt je af: kon er niet een normale oprit af, waar je gewoon 
omhoog kunt fietsen. Desnoods had met één oprit kunnen worden 
volstaan. In dit geval vanaf de zijde van het Leekstermeer, van waaraf 
en in welke richting het meeste fietsverkeer kan worden verwacht.
Het geheel is net nieuw aangelegd, dus dat de gewenste oprit voor 
fietsers er ooit komt is zeer onwaarschijnlijk. Zo te zien, zoals we 
helaas vaker moeten constateren, weer een gemiste kans om een 
optimale fietsinfrastructuur te krijgen.

Bij het bij de trap omhooglopen met de fiets aan de hand blijkt er een 
schoonheidsfoutje in trap/leuningconstructie te zitten: naast de trap is 
een mooi gootje aanwezig voor geleiding van de fietswielen. Echter 
dit gootje zit zo dicht bij de leuningregels dat de rechtertrapper in een 
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bepaalde stand moet staan omdat deze anders tegen de onderste 
leuningregel aankomt. Bovendien komt bij een fiets met handremmen 
de remhandel al snel tegen de bovenste leuningregel aan. Het komt 
er op neer dat je de fiets behoorlijk scheef moet houden om vrij van de 
regels te blijven. De vraag rijst of dit gootje niet verder van de leuning 
af aangebracht had kunnen worden. Zo te zien wel want hier is een 
betrekkelijk brede betonstrook tussen gootje en traptreden aanwezig.
Verder kan wel gezegd worden dat het geheel er goed uitzag en dat de 
trap omhoog gemakkelijk te belopen was. (Naar beneden lopen heb-
ben we niet geprobeerd.)

Daarna zijn we via het bedrijventerrein naar het Hoendiep gefietst. 
Er wordt geklaagd dat er de laatste tijd veel autoverkeer langs het 
Hoendiep rijdt, waardoor de veiligheid voor de fietsers op de daar 
aanwezige fietsstroken er niet beter op wordt. Een vrijliggend fietspad 
zou de veiligheid voor de fietsers aanmerkelijk verbeteren.

Langs het Hoendiep en via Hoogkerk en de binnenstad zijn we weer op 
huis aan gegaan. Al met al een mooie fietstocht.

Foppe Nieuwenhuis

--OPROEP AAN TECHNISCHE KLUSSERS----------

In de flat van ons lid Wil Meijering zijn 
steile trappen, ook naar de fietsenkel-
der. De hellingshoek is 37 graden (de 
graden van een geodriehoek), dat is 
bijna een vierkant-diagonaal! De fiets 
wil te snel naar beneden rollen en 
naar boven is het duwen te zwaar. Op 
de foto is wellicht ook te zien dat het 
gootje eigenlijk te smal is, en er maar 
aan één kant een gootje zit, maar dat is 
niet het grootste probleem.

De mensen in de flat stallen hun fiets 
nu maar in de hal, waar ze de (kleine) 
lift half blokkeren. Een van de bewo-
ners met een rollator kan niet meer 
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zonder hulp naar buiten. Volgens het huishoudelijk reglement mag er 
niets in de hal staan, maar de gezamenlijke flateigenaren maken nu 
noodgedwongen een uitzondering voor de fietsen.
Wil Meijering heeft al aan allerlei fabrikanten van stoeltjesliften en 
dergelijke gevraagd of zij een oplossing voor vervoer van fietsen over 
de trap weten, maar nee.

Daarom is hier een oproep aan technische Fietsersbondleden: weet u 
een oplossing, stuur dan een reactie naar 
groningen@fietsersbond.nl of naar Fietsersbond afdeling Groningen, 
postbus 1061, 9701 BB Groningen.
Alvast bedankt!

Màrria van Winkel

--Fietsroute Plus Groningen-Leek----------

De plannen waren zo mooi, maar zijn alweer vervlogen. De aankon-
diging dat de provincie zou gaan werken aan de realisatie van een 
Fietsroute Plus tussen Leek en Groningen, is al weer ingetrokken. De 
reden? De rijksoverheid, bij wie voor dit project subsidie was aange-
vraagd in het kader van het landelijk project ‘fiets filevrij’, weigert die 
subsidie. Het is dus voorlopig over en uit, tot een nieuwe gelegenheid. 
Te vrezen valt dat deze nog wel even op zich zal laten wachten, gezien 
het failliet van rijksfinanciën. Met dank aan het bankwezen en het 
neoliberalisme…

Bart van der Grinten

--Fietsroute Plus Bedum-Groningen--------

Op 27 mei heeft de provincie tijdens een speciaal daarvoor belegde 
bijeenkomst de plannen voor de Fietsroute Plus Groningen-Bedum 
gepresenteerd aan belanghebbende gebruikers. Deze informatiebij-
eenkomst werd bijzonder goed bezocht. De bedoeling van de presen-
tatie was om te laten zien hoe de plannen uiteindelijk zijn geworden. 
Er konden nog wel ideeën worden aangereikt over de uitvoering 
op onderdelen, maar het tracé stond niet meer ter discussie. In het 
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algemeen kon worden gezegd dat de aanwezigen zich zeer tevreden 
toonden over de plannen. Dit weerhield hen er niet van om nog uitvoe-
ringssuggesties te doen, waarop de provinciale werkgroep zich nog 
gaat bezinnen. Van de kant van de Fietsersbond is erop aangedrongen 
om de Fietsroute in zijn geheel een voorrangsstatus te geven; volgens 
de plannen geniet het autoverkeer de voorrang bij oversteeksituaties. 
Vanuit de zaal werd deze oproep ondersteund op een tegengeluid na. 
De provinciale vertegenwoordiger gaf echter te kennen deze wens niet 
te kunnen realiseren, omdat het beleid van de provincie nu eenmaal 
is auto’s bij kruisingen / op rotondes voorrang te geven en incidentele 
afwijkingen daarvan alleen maar tot verwarring zullen leiden. Dit klonk 
allemaal niet erg overtuigend.
De geplande Fietsroute is ongetwijfeld een verbetering van de be-
staande situatie, zeker qua wegcomfort en veiligheid. Het had helaas 
veel beter gekund wanneer de provincie bereid was geweest om een 
heel ander tracé te kiezen, over Ellerhuizen en door Zuidwolde. Dan 
zou over het grootste deel van de verbinding een echte Plusroute 
mogelijk zijn geweest, met overal voldoende afstand tot de weg en 
zonder dat de Groningerweg overgestoken hoeft te worden. En zou 
het fietspad ook nog eens landelijk ingebed hebben kunnen worden, 
ten gunste van de aantrekkelijkheid ervan. De kritische volger van het 
proces zal zich afvragen of de nu nagestreefde verbetering wel de 
investering waard is. Het wegcomfort wordt weliswaar beter, maar is 
nu lang niet overal slecht. Er komt waar mogelijk meer afstand tot de 
Groningerweg, maar lang niet overal in voldoende mate. De fietser zal 
in de toekomst gewoon de Groningerweg over moeten steken en blijft 
daardoor erg kwetsbaar. Van enige bevoorrechting van de fietser door 
hem de voorrang boven het autoverkeer te geven, is geen sprake en 
daarmee is de fietser wederom de ondergeschikte partij als keuzes 
gemaakt moeten worden.  
Met tevredenheid, maar ook met stevige gemengde gevoelens, zo 
zouden we dit verslag het beste kunnen afronden. 

Bart van der Grinten
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--Jaarlijkse fietstocht afdeling 
Groningen-------------------------------------

Zondag 29 augustus 2010
Vertrek: 13.30 uur bij Werkmanbrug 
(tegenover het hoofdstation)

Bij deze nodigen we alle leden en 
niet-leden van harte uit om mee te 
fietsen met de jaarlijkse fietstocht 
van onze afdeling op zondag 
29 augustus 2010. De tocht is 
ongeveer 35 km en onderweg zullen we pauzeren onder het genot van 
een kopje koffie of thee (aangeboden door de Fietsersbond).
Thema dit jaar is de tram en de fietsroute-plus. Tussen Bedum en 
Groningen komt een dergelijke route. De route voert dan ook via het 
tramtracé tussen het Hoofdstation en Kardinge de stad uit richting Ten 
Boer om dan via Bedum en Zuidwolde weer naar de stad te fietsen, 
waar we om 17.00 uur weer terug zijn.
Voor ons is het wel handig te weten wie er 
meegaan. Schrijf je in bij Hannie Poletiek:  
hannie.poletiek@xs4all.nl of tel: 050-5264146. 
Geef even door met hoeveel mensen je deel zult 
nemen aan de tocht. We hopen met veel belang-
stellenden een mooie tocht te kunnen maken! 

Hannie Poletiek
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--Verzopen-------------------------------------

Het gebeurde al weer een aantal jaren geleden maar is wel aardig om hier 
aan te halen. Een echtpaar komt hier vanuit de buurprovincie Fryslân wegens 
werkzaamheden in de provincie wonen. Goedbedoeld ontvangen zij de 
beschrijving van een fietsroute om het landschap eens te verkennen maar 
ook om de eigen woonomgeving in ogenschouw te nemen. Het waren en zijn 
notoire fietsers die tegen een stootje kunnen. Nu bleek dat ook wel nodig – 
niet eens zozeer vanwege de lengte van de aangedragen fietsroute, ongeveer 
45 km – maar meer vanwege de bijzondere weersomstandigheden terwijl 
het toch hoogzomer was. De tocht gaat door Nationaal Landschap Middag 
Humsterland, globaal genomen van Aduard naar de Wierumerschouw en 
langs het Reitdiep naar Schaphalsterzijl, Schouwerzijl, Saaksum, Niehove. Op 
de gewraakte zomerdag was het ruim windkracht 6 en de temperatuur deed 
herfstachtig aan. Bijvoorbaat al geen weer om eens een lekkere fietstocht te 
maken. Zeker niet als je onderweg dan ook nog eens geteisterd wordt door 
tientallen hevige regenbuien en het eerder een zoektocht is geworden naar 
adequate schuilplekken bij boerderijen en schuren dan een fietstocht die de 
boorden van het Reitdiep volgt. Een tegenvaller dus zo’n eerste kennismaking 
met je nieuwe woonomgeving. Maar een echte fietser laat zich niet zomaar uit 
het veld slaan en denkt: een volgende keer beter.
In een ander jaargetijde, maar waarschijnlijk ook na deze zomerse dag met 
die merkwaardige temperatuur denk je maar aan één ding: warme kleren 
en dampende chocolademelk. Maar dat dampende, hoe doe je dat in een 
moderne magnetron. Soep of chocolademelk wordt warm maar eigenlijk niet 
meer dampend heet. Dat zijn termen die behoren bij een pannetje op het vuur 
en dat zijn lang vervolgen tijden.
Terug naar deze gedenkwaardige fietstocht. Iedere zomer heeft ook een 
aantal mooie dagen en als de voorspellingen uit zullen komen dan worden 
dat zelfs weken waarin bijna Zuid-Europese omstandigheden hun intrede 
gaan doen: schuilen voor de zon of een siësta gaan houden. Temperaturen 
onder de 10 graden mogen dan weinig aansprekend zijn, dat geldt ook voor 
temperaturen boven de 35 graden. Dan wordt fietsen toch een afmattende 
bezigheid. Andere voorspellingen zijn er ook, van meer clusterbuien: in korte 
tijd een grote hoeveelheid neerslag. Dat stemt de fietser minder vrolijk. Een 
geruststellende gedachte is dat clusterbuien hoofdzakelijk voor zullen komen 
in het dichtbevolkte stedelijke gebied. Maar let op: hoofdzakelijk is nog geen 
garantie dat de fietser bij de wisseling van de klimaatwacht niet toch een keer 
getroffen kan worden door één of meerdere hoosbuien. Langs het Reitdiep 
staan inmiddels meerdere gemalen, dat ter geruststelling. Het blijft bij een nat 
pak en we houden droge voeten, al is een fietser daar tijdens een clusterbui 
ook niet helemaal zeker van.

Gazelle
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Alle 
leden worden 
uitgenodigd hun wederwaardigheden in 
de Snelbinder wereldkundig te maken. Bekommer je niet om 
spelfouten, daar is de eindredacteur voor. Een foto bij je verhaal-
tje is ook welkom. Stuur je tekst met je naam en adres naar ons 
postadres of (bij voorkeur) naar ons e-mailadres groningen@
fietsersbond.nl.
Alvast bedankt voor je bijdrage!
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