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

We blikken veel terug in deze Snelbinder: naar een bezoek van en-
thousiaste Duitsers uit Bonn en ECF-medewerkers uit Brussel, naar de 
actie om een e-bike naar het werk uit te proberen en de aftrap voor het 
goed leren (elektrisch) fietsen voor ouderen, de jaarlijkse fietstocht en 
de thema-avond waarop wethouder Paul de Rook op bezoek was.
Een deel van die terugblikken gaan ook over de toekomst: de ECF 
organiseert Vélo-City waarvoor Groningen zich kandidaat heeft gesteld 
(uitslag eind van het jaar), de fietscursussen gaan nog van start, Paul 
de Rook begint pas als wethouder.
Meer toekomst in de artikelen over het Stationsgebied, het OV-platform 
en Kop van Drenthe. Verder komt het inspiratiefestival Let’s Gro eraan, 
met ook aandacht voor de fiets.
Tot slot de grappige vouwfietscolumn.
Nog even melden dat bij veel leden deze Snelbinder nu thuisbezorgd 
wordt door een medelid – HULDE!

--StationSgebied------------------------------

Gemeenteraad akkoord met fietstunnel en ondergrondse fietsen-
stalling bij station

Op 24 september jl. heeft de gemeenteraad een aantal voor ons 
belangrijke beslissingen genomen over de ontwikkelingen rondom het 
stationsgebied. Het ging om de Groninger spoorzone en de fietstunnel 
+ ondergrondse fietsenstalling – een nieuwe stalling aan de zuidzijde 
naast de fietstunnel – bij het Hoofdstation. Deze raadsvoorstellen heeft 
de raad goedgekeurd.
De stemming in de commissievergadering Ruimte en Wonen van juni 
en september was al hoopgevend. En hoewel er in het begin nog wel 
wat sceptische geluiden waren, gaven de meeste commissieleden 
nu aan vóór een fietstunnel onder het station door te zijn. Enkele 
bezoeken aan Hilversum, ‘s Hertogenbosch en Arnhem hebben de 
raad geïnspireerd.
De Fietsersbond vindt dat de tunnel niet slechts een verbinding 
met de nieuw te realiseren fietsenstalling aan de zuidzijde van het 
Hoofdstation moet worden, maar een volwaardige fietsverbinding 
tussen ‘zuid’ en binnenstad moet zijn. Deze stelling is ook door een 
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enkel raadslid verwoord 
richting wethouder Paul de 
Rook. Hoewel de wethouder 
denkt dat de fietstunnel niet 
als interwijkverbinding naast 
Emmaviaduct en Hereweg zal 
gaan functioneren, heeft hij er ook 
niets op tegen.
De Fietsersbond heeft in haar 
zienswijze op de plannen ook 
gepleit voor het behoud van het 
Stadsbalkon, in ieder geval van 
de fietsparkeervoorzieningen 
ervan. Ook dit punt wordt geluk-
kig door een deel van de raad-
scommissie onderschreven.  
De commissieleden kwamen 
verder met verbeterpunten 
voor het fietsverkeer zoals 
bijvoorbeeld een verdiepte 
ligging van de Stationsweg 
zodat de fietsers langs een 
mooie entree de stad in kunnen rijden.
Natuurlijk zijn er de nodige kritische vragen: wordt de Werkmanbrug 
straks niet te veel belast? Kan de rotonde in het Stadsbalkon straks 
al het verkeer wel aan? En fietsparkeren onder de onderkapping vindt 
niet iedereen even mooi.
Er moet nog veel uitgezocht worden. Begin 2015 wordt het ontwerp 
van de voetgangers- en fietstunnel opgeleverd. En verder gaat de 
gemeente werk maken van een hoofdfietsroutestructuur om fietsstro-
men beter in kaart te brengen. Een andere routering zou in de ogen 
van de wethouder de Werkmanbrug kunnen ontlasten.
Wat de Fietsersbond betreft: wordt vervolgd…
Wil je meer weten over het project Spoorzone? Kijk dan op 
http://www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone.
Voor de historie en de actualiteit kan je ook terecht op de site van de 
Fietsersbond Groningen http://groningen.fietsersbond.nl, klik bij dos-
siers op stationsgebied.

Emmy in ‘t Veldt
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--let’S gRo-------------------------------------

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 november vindt in de stad Groningen 
voor de tweede keer het inspiratiefestival Let’s Gro plaats. Er zijn al 
een aantal initiatieven op fietsgebied, waaronder fietsparkeren, de 
fietsstrategie van de gemeente en Bike Art: je fiets laten pimpen. De 
Fietsersbond afdeling Groningen sluit zich bij de fietsinitiatieven aan. 
Kijk voor het programma – dat steeds wordt aangevuld – 
op www.letsgro.nl.
Alle fietsers zijn welkom!

MvW

--thema-avonden-----------------------------

De laatste thema-avonden voor dit jaar staan gepland op 12 no-
vember en 9 december; de eerste van het nieuwe jaar op 14 januari 
(Nieuwjaarsborrel).
Op 12 november gaan we wellicht aan de slag met Let’s Gro...
Weet je zelf een goed onderwerp? Meld dat via groningen@fietsers-
bond.nl, zet bij onderwerp: onderwerp thema-avond. Alvast bedankt!

MvW

--aftRap fietSwijS in vinkhuizen------------

Op 6 september jl. verrichtte gedeputeerde Mark Boumans de officiële 
aftrap van het project Fietswijs tijdens de open dag van ‘t Vinkhuys 
in Vinkhuizen. Dit project is een initiatief van de Provincie Groningen, 
het Verkeer- en Vervoerberaad Groningen en de Fietsersbond. Het 
Verkeer- en Vervoerberaad is een samenwerkingsverband tussen de 
provincie Groningen, de Groninger gemeenten en maatschappelijke 
partners op het gebied van verkeer en vervoer. Zij vinden het belangrijk 
dat senioren met plezier maar ook veilig op de fiets kunnen stappen.
De campagne Fietswijs bestaat naast een website en bijbehorende 
Facebookpagina uit een brochure met tips voor veilig fietsen op de 
(elektrische) fiets. Deze brochure is te vinden bij fietsenmakers en op 
plaatsen waar veel ouderen komen. Verder worden er in de provincie 
trainingen georganiseerd voor ouderen, waarbij zij een parcours kun-
nen afleggen op de (elektrische) fiets.
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Na de start van 
de campagne 
in Vinkhuizen 
worden op 
allerlei an-
dere plekken 
(bijvoorbeeld 
tijdens jaar-
markten en 
braderieën) in 
de provincie 
fietstrainingen 
gegeven. Data 
en locaties zijn te vinden op de site www.fietswijs.nl.

Rubert Enter

--bezoek van de ecf, de euRopeSe 
fietSeRSbond----------------------------------

Op donderdagavond 4 september had ik een ontmoeting met 
Benedicte Swennen en Holger Haubold van de European Cyclists’ 
Federation, die in Brussel zetelt. Samen met ECF-secretaris-generaal 
Bernhard Ensink bezochten zij de volgende dag ook de gemeente en 
de universiteit.
Omdat Groningen zich kandidaat heeft gesteld voor Vélo-City 2017, 
en de volgende dag door de wethouder het bidbook zou worden over-
handigd, had ik me daarop geconcentreerd. Maar Benedicte en Holger 
wilden ook weten wat zij nog aan de gemeente konden overbrengen 
om ons te helpen. En ze wilden weten hoe de afdeling werkt. Ze 
vonden het geweldig om zo weinig auto’s te horen en zo veel fietsers 
te zien!
Benedicte heeft een artikel (in het Engels) over Groningen geschreven 
op www.ecf.eu, typ bij search Groningen.

Màrria van Winkel
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--‘vooRop komen iS ÉÉn, vooRop blijven iS 
twee’-------------------------------------------

Met deze woorden begon Paul de Rook, namens D66 wethouder 
van o.a. Verkeer en Vervoer van Groningen, zijn toespraak op de 
thema-avond van 9 september j.l. Daarmee doelde hij erop, dat 
de stad voorloper was qua fietsbeleid, maar nu wordt ingehaald. 
Voorzitter Anneloes Groenewolt had in haar uitnodiging aan de 
leden met e-mail gemeld dat hij de eerste verkeerswethouder was 
die zich op de fiets voor de krant liet fotograferen. Dat beloofde 
dus een flinke opkomst.

Die viel echter wat tegen, zeker in het besef dat volgens nogal wat 
Fietsersbondleden de fietser de sluitpost in de gemeentelijke begroting 
vormt. De Rook ontkende niet dat er veel aandacht en geld is voor 
de auto (bijv. zuidelijke ringweg) en het openbaar vervoer (zoals het 
stationsgebied). En dan te bedenken dat deze vervoersvormen veel 
impact hebben op de openbare ruimte, dit in tegenstelling tot de fiets. 
Die ook nog eens het schoonste, gezondste en duurzaamste vervoer-
middel is. Bij die openbare ruimte moet je naast de binnenstad denken 
aan andere ‘dynamo’s’ (plekken die veel mensen trekken) zoals 
Zernike, UMCG, het station en Ciboga/Ebbingekwartier. Daar wil de 
jeugdige bestuurder inzetten op bereikbaarheid voor de fiets. Anders 
dan elders deelt zijns inziens het bedrijfsleven die visie. Er is budget 
voor uitgetrokken ‘maar de financiën zijn uiteraard beperkt’. De Rook 
acht ambities belangrijker dan geld.
In zijn verhaal haakte de wethouder af en toe aan bij de door de afde-
ling geformuleerde zes belangrijke uitgangspunten. Waarom zou je bij 
een belangrijke fietsroute als de Korreweg niet de fiets centraal zetten 
i.p.v. de auto, met andere woorden het fietspad in het midden en de 
auto aan de kant? De binnenstad zou volgens hem het domein van de 
voetganger en de fietser moeten worden. Dus de bussen er weg. Dat 
vergt een cultuurverandering en fundamentele keuzes, waarbij niet 
meer automatisch het recht van de sterkste geldt. Net als voor wegen 

Kopijsluiting voor Snelbinder 1 van 2015: 25 januari.
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waar fietsen en auto’s 
elkaar kruisen (bijv. de 
fietsroute richting Zernike/
Eikenlaan). Hoe zorg je 
daar voor zoveel mogelijk 
comfort voor de fiets? 
Bij de diepenring kun je 
denken aan het onder-
brengen van verschillende 
verkeerssoorten aan de 
beide kanten. Dat komt 
goed uit, want herprofile-
ring is een grote wens van 
de Fietsersbond.
Niet onbelangrijk bij dit 
alles is de opkomst van 
de elektrische fiets. Is de 
actieradius op een gewoon 
rijwiel ca. 7,5 km, dankzij 
de e-bike verdubbelt die. Mensen, die dat niet meer waren, worden 
weer mobiel. De hogere snelheid heeft gevolgen voor de verkeersvei-
ligheid (bochtstralen, conflicten met langzamere fietsers). Een punt van 
aandacht noemde De Rook verder het fietsparkeren, dat men soms als 
een probleem ervaart. Hij maakte onderscheid tussen ‘shortstay’ (op 
de weg geschilderde fietsvakken, waarmee wordt geëxperimenteerd) 
en ‘longstay’ (fietsklemmen). Ook mobiele fietsstallingen kunnen een 
oplossing zijn.
Een behartenswaardige uitspraak van de wethouder: ‘We kunnen het 
niet verkopen, dat de zuidelijke ringweg wordt aangelegd zonder de 
Esperantotunnel.’ Nieuws was, dat het fietspad langs de noordelijke 
ringweg doorgaat, evenals die langs de spoorlijn richting Adorp. Deze 
beide projecten zijn een paar jaar geleden wegens de benarde financi-
ele positie afgeblazen.
De avond kreeg uiteraard een constructief slot. De Rook gaf aan het 
op prijs te stellen dat de Fietsersbond blijft meedenken. Maar dan wel 
graag aan de ‘voorkant’, dus bij het begin van een project. Hij verwacht 
wel dat de Fietserbond, net als de politiek, prioriteiten stelt. Dat zal nog 
niet meevallen!

Rein Rosing, met dank aan Màrria van Winkel
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--met de e-bike naaR het weRk? goed te 
doen!-------------------------------------------

Met als motto “Goed 
te Doen” bood de 
Fietsersbond, in samen-
werking met Stichting DOEN 
en Profile, werknemers 
de mogelijkheid om in de 
periode van 25 maart t/m 10 
juni twee weken lang een 
e-bike naar het werk te pro-
beren. Met de e-bike en de 
komst van betere fietsroutes 
kunnen werknemers comfortabel en snel een afstand van tien à vijftien 
kilometer van en naar het werk afleggen. Een van de deelnemers heeft 
verslag gedaan van haar ervaringen:
Jarenlang woonde Karin op loopafstand van haar werk en de winkels, 
in het Groningse Haren. Een ‘gewone’ fiets voldeed voor de ritjes naar 
de stad. Nu ze in Peize woont gaat ze elke dag met de auto naar het 
werk. Voor de fiets is de afstand van ruim tien kilometer haar te ver. 
“Tja, ik had wel eens aan een e-bike gedacht. Maar zou zo’n aankoop, 
toch een behoorlijke investering, me wel bevallen?”
Een attente collega wees haar op de mogelijkheid om aan een actie 
van de Fietsersbond mee te doen. Twee weken lang gratis een e-bike 
uitproberen. Dat kwam zeer gelegen! Al na haar eerste forensenritje 
was Karin dolenthousiast.
“Het is een prachtige route, door natuurgebied De Onlanden. Ik geniet 
van de vogels, de koeien en schapen in de wei, het heerlijke ochten-
dzonnetje in mijn gezicht. En ik ben er ook nog ‘s sneller dan met de 
auto! Die heb ik alleen nog wel gebruikt op die ene regenachtige dag.”
De e-bike is inmiddels weer ingeleverd bij de Profile-specialist. Gaat 
ze er nu zelf eentje aanschaffen, na deze proef? “Het is me ontzettend 
goed bevallen! Ik weet alleen nog niet welke ik zou willen kopen. Er is 
ook zó veel keuze… Het moet er wel een zijn met een ruime actiera-
dius. We willen ook wel ‘s met z’n tweetjes een dagje fietsen, en dan 
moet de accu niet na dertig km al leeg zijn.”

Bob de Vries
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--kop van dRenthe----------------------------

De afdeling Kop van Drenthe is aangeschoven bij bijeenkomsten 
over de nieuwe fietsnota van Drenthe. Drenthe wil weer fietsprovincie 
worden. Maar hier zullen ze wel wat voor moeten doen. Hun ambities 
zijn nog heel algemeen:
1. Meer mensen op de fiets
2. Veilig fietsen
3. Compleet fietsnetwerk
4. Aantrekkelijk toeristisch fietsproduct
We gaan er vanuit dat ze dit gaan uitwerken in concrete plannen.
Collega-afdeling Fietsersbond Drenthe heeft een inspraakreactie 
gestuurd, “Veiligheid voor fietsers is prioriteit”, die te lezen is op de 
website van de provinciale staten: www.provincialestaten.drenthe.nl, 
zoek op Fietsersbond.
Wij volgen de uitwerking van de fietsnota in de gemeenten 
Noordenveld en Tynaarlo. Mochten er nog mensen zijn die met ons 
mee willen denken, graag. Geef je naam door aan ondergetekende, via 
hanpoletiek@gmail.com.
In oktober maken we kennis met de nieuwe wethouders van beide 
gemeenten.

Hannie Poletiek

--lekkeR fietSen vooR de fietSeRSbond? 
(veRvolg)--------------------------------------

In de vorige Snelbinder stond een oproep aan de lezers om zich aan 
te melden als bezorg(st)er van dit afdelingsblad. Nou, dat heeft het 
bestuur geweten! Het leek veertien leden, inclusief twee bestuursleden, 
wel wat om drie keer per jaar een stukje door buurt of dorp te fietsen 
en zo het nuttige met het aangename te verenigen. Negen bezorgers 
gaan ca. 375 bladen rondbrengen in de stad Groningen en twee ca. 
75 in Haren en omgeving. Verder bestrijken drie bezorg(st)ers Roden 
(bijna 25 bladen), Winsum (idem) en Zuidhorn (bijna 30) met aangren-
zende dorpen. Dat betekent, dat deze leden meer dan de helft van de 
ca. 1.000 papieren Snelbinders gaan bezorgen, een resultaat, dat de 
verwachtingen overtreft!

Rein Rosing
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--goldbÄRchen auS bonn--------------------

“Ik ben het hoofd van de afdeling Bonn van de ‘Verkehrsclub 
Deutschland’. De VCD heeft ten doel allerlei ecologische verkeers-
systemen te ontwikkelen, zoals voor fiets, bus en trein. Onze 
website is www.vcd.org/vorort/bonn/. Met het oog hierop zijn we 
van plan Utrecht, Groningen en Zwolle te bezoeken om informatie 
te verzamelen omtrent de situatie voor fietsers en openbaar 
vervoer. Vriendelijke groet, Wolfgang Groß.”

Naar aanleiding van deze (vanuit het Engels vertaalde en iets inge-
korte) mail hebben we op vrijdag 20 juni elf leden van VCD rondgeleid 
op de fiets. Eerst een ochtendvullende presentatie in het Engels door 
Chris Munneke als ‘transportation officer’ van de gemeente Groningen. 
Hij vertelde vol overgave hoe Groningen een fietsstad is geworden 
met daarbij een belangrijke rol voor het in 1977 ingevoerde Verkeers 
Circulatie Plan. Ook het openbaar vervoer en de plannen hiervoor 
kwamen aan bod. Chris citeerde aan het slot van zijn presentatie een 
fraaie uitspraak: “If you plan cities for cars and traffic, you get cars and 
traffic. If you plan for people and places, you get people and places.” 
(Fred Kent, oprichter en directeur van de nonprofit organisatie Project 
for public spaces).

Na een lunch op het dakterras van V&D begon voor acht leden van 
het gezelschap een fietstoer door Stad en Ommeland – op fietsen van 
het Hampshire Hotel Haren om precies te zijn. Gezien de staat van 
de fietsen een hele prestatie. Een greep uit de bezienswaardigheden: 
de binnenstad met rode lopers en shared space in de Zwane- en 
de Folkingestraat, het hoofdstation met Stadsbalkon, de treinen van 
Arriva, waarin de fiets mee kan, de stoplichten voor fietsers met voor 
alle richtingen tegelijk groen bij de kruising van de Stationsweg met de 
Hereweg en die met de Oosterstraat met regenmelder en twee keer 
groen in één cyclus en tenslotte de moderne fietsenstalling met OV-
fietsen bij het Europapark-station. In Haren bekeken we shared space 
en het transferium met daar in de buurt de gewenste snelfietsroute 
langs het Noord-Willemskanaal. De voorkeur voor de terugreis ging 
echter uit naar de toeristische tocht over de Hoornse Dijk met molen. 
En zo arriveerde het gezelschap rond vijf uur weer in de stad.

Onze Duitse fietsvrienden bleken erg enthousiast over de rondleiding, 
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die eindigde bij Belga 
Fietsen. In hun enthou-
siasme wilden ze ook 
nog de bakfietsen en 
de fietsenstallingen bij 
IKEA bekijken. Maar 
dat hebben ze op eigen 
gelegenheid gedaan. 
Als dank kregen we een 
fles Duitse wijn en een 
zakje Goudbeertjes van 
Haribo. Wist u trouwens, 
dat de uitgang -bo hierin 
van Bonn komt? Daar 
worden ze gemaakt. 
Weer wat geleerd!

Hannie Poletiek en Rein Rosing

--nieuwS uit ov-conSumentenplatfoRm----

De Fietsersbond Groningen is vertegenwoordigd in het OV-
consumentenplatform Groningen. Er zijn veel ontwikkelingen. Met 
name de inzet van nieuwe grote bussen en het wegvallen van kleine 
lijnen houdt ons bezig. Daarnaast komt er een nieuwe concessie voor 
de bus. Belangrijk om hier tijdig onze wensen aan te geven. Dit hebben 
we dan ook gedaan:
Een nieuwe concessie is ook een kans om te innoveren. Wat de com-
binatie fiets en bus betreft pleiten wij voor een goede bereikbaarheid 
van bushaltes met de fiets, goede fietsenstallingen ook bij bushaltes, 
de (vouw)fiets makkelijk mee in de bus en verhuur van fietsen als 
aanvullend vervoer. Deze punten zijn in de rest van de reactie nader 
besproken.

De gemeente Groningen onderzoekt of ze de bussen kan weren van 

Kopijsluiting voor Snelbinder 1 van 2015: 25 januari.
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--jaaRlijkSe fietStocht-----------------------

Op de prachtige zonnige zondag 7 september verzamelden zich zo’n 
vijftien fietsers bij de Werkmanbrug voor de jaarlijkse fietstocht van de 
afdeling. Dit keer ging deze door de kop van Drenthe. De afdeling die 
over dit gebied gaat had een tocht uitgezet door de mooie Onlanden.
Eerst zijn we over het nieuwe fietspad om de Hoornse Plas heen 
gefietst. Vervolgens langs de nieuwe waterwijk in Eelderwolde richting 
Peize. Halverwege stond Henk Bakker ons op te wachten. Henk wist 
ons te vertellen dat het fietspad langs het omgelegde Eelderdiep er is 
gekomen dankzij zijn aandringen bij de wethouder. En vooral dankzij 
het vele geld dat de gemeente heeft verdiend met de aanleg van de 
nieuwe wijk Ter Borch. In Peize hebben we even een stop gedaan mid-
den in het dorp en heeft Vriezo Rademaker (ook actief bij afdeling Kop 

de Grote Markt. Het OV-consumentenplatform heeft in meerderheid 
aangegeven dat de bussen op de Grote Markt moeten blijven. De 
Fietsersbond is bij voorbaat niet tegen het weren van de bus op de 
Grote Markt, omdat dit een beter wandel- en fietsklimaat in de binnen-
stad oplevert. Wel blijft het belangrijk om op redelijke loopafstand van 
de binnenstad bushaltes te houden. Mochten hier ideeën over zijn dan 
horen we ze graag.

Hannie Poletiek
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van Drenthe) een en ander verteld over de ontwikkelingen in Peize. 
We hebben de door de gemeente bedachte snelle fietsroute door 
Peize gevolgd. Met vele bochten en kronkels. Als het aan de afdeling 
ligt, wordt het doorgaande fietspad aangelegd langs de Groninger weg. 
Dit zou heel wat obstakels schelen. De politiek wil daar nog niet aan, 
maar wij blijven aandringen…
De route ging verder richting Roden. In Roden, waar het verschrik-
kelijk fietsen is door het centrum, hebben we even moeten zoeken. 
Onze twee actieve leden uit Roden hadden andere verplichtingen dus 
moesten we ons oriënteren op de knooppunten. Maar uiteindelijk via 
een mooie route naar Roderwolde. En jawel, bij café Het Rode Hert 
de beloofde appel- en perentaart. De lekkerste van Drenthe blijkt, 
dus daar wilden we wel even voor doorfietsen. De eigenares van Het 
Rode Hert was minder te spreken over deze goede opkomst. Alle 
stoeltjes waren nu bezet. En hoe moest het nu als er nog meer klanten 
kwamen??? Ze zag ons kennelijk niet als klant, maar toch hebben we 
heerlijk genoten van thee/koffie, taart en zon. Na Roderwolde begon 
de afvalrace. De een na de ander ging zijn weegs. En konden we na 
ongeveer 45 km weer terugzien op een geslaagde fietstocht.

Hannie Poletiek

--beleveniSSen met een vouwfietS 3--------
“Mag mijn vouwfietsje het museum in?”

Laatst vroeg een buschauffeuse in een bus tussen De Punt en Eelde 
mij: ‘Hebt u geen vouwfiets bij u?’ Mede conferentie-bezoekers in het 
westen van het land vragen mij ook geregeld of ik mijn fiets bij mij heb. 
Kortom, de Brompton is deel van mijn persoonlijkheid geworden.
Als ik toch ergens heen ga voor een conferentie knoop ik er vaak een 
museumbezoek aan vast. Zo weet ik dat de vouwfiets welkom is bij 
de Hermitage, bij het Joods Historisch Museum, Museum van Loon, 
het Van Gogh, allemaal in Amsterdam; bij het Gemeentemuseum en 
het Historisch in Den Haag; het Muzee en het museum Beelden aan 
Zee in Scheveningen. In Zwolle is de vouwfiets welkom in museum De 
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Fundatie en het Nijenhuis.
Soms kan de vouwfiets niet 
mee naar binnen zoals in het 
Groninger Museum; gelukkig 
is de bewaakte fietsenstalling 
dichtbij. Het mag ook niet in 
het Amsterdam Museum. In het 
museum Assen lukte het pas na enig 
smeken.
Het meest merkwaardige voorval 
gebeurde bij het na vele jaren ver-
bouwing eindelijk weer geopende 
Stedelijk Museum in Amsterdam. 
Bij mijn eerste bezoek opende 
een suppoost uit zichzelf de deur 
en heette mij en mijn tot rollator 
opgevouwen fietsje welkom. 
Een week later verbood een 
collega mij de toegang. Nadat ik 
luidkeels om een uniform beleid 
had gevraagd en steun kreeg van 
de dames in de garderobe mocht 
ik uiteindelijk toch mijn volledig 
ingepakte fietsje bij hun neerzet-
ten.

Wietske Jonker-ter Veld

--SnelbindeR digitaal?-----------------------

De Snelbinders staan in digitale versie op de website. Je kunt er dus 
voor kiezen voortaan geen papieren Snelbinder meer te ontvangen. 
Vind je dat een goed idee – minder papier, foto’s in kleur – geef dat 
dan door op groningen@fietsersbond.nl. De link naar de digitale 
Snelbinder sturen we aan het e-mailadres waarvandaan je je opgeeft. 
Om te zorgen dat we je niet door elkaar halen met iemand anders, 
hebben we je voor- en achternaam met adres of lidnummer nodig. Zet 
bij onderwerp: Snelbinder digitaal.

MvW



Fietsersbond afdeling Groningen, Zwanebloemstraat 15, 9737 CH Groningen
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Alle 
leden worden 
uitgenodigd hun wederwaardigheden in de 
Snelbinder wereldkundig te maken. Bekommer je niet om spelfou-
ten, daar is de eindredacteur voor. Een foto bij je verhaaltje 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!

Fietsersbond afdeling Groningen, Zwanebloemstraat 15, 9737 CH Groningen
(niet voor adreswijzigingen, zie colofon)

Kopijsluiting voor Snelbinder 1 : 25 januari. Groningen@fietsersbond.nl


