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Meedoen aan Repaircafe 
De	  drie	  ‘techneuten’	  binnen	  de	  kerngroep	  van	  Fietsersbond	  Epe	  
hebben	  zaterdag	  19	  oktober	  een	  bijdrage	  geleverd	  aan	  het	  Repair	  Café	  
in	  Epe.	  De	  nadruk	  lag	  daarbij	  op	  fietsverlichCng.	  Het	  Repair	  Café	  werd	  
gehouden	  in	  het	  wijkcentrum	  Burgerenk,	  maar	  helaas	  moesten	  de	  
fietsreparateurs	  hun	  werkzaamheden	  buiten	  uitvoeren.	  Gelukkig	  was	  
het	  droog	  en	  niet	  al	  te	  koud.	  De	  mannen	  hebben	  twaalf	  fietsers	  
kunnen	  helpen	  om	  hun	  fietsverlichCng	  weer	  operaConeel	  te	  krijgen.	  
Soms	  was	  dat	  een	  fluitje	  van	  een	  cent	  (een	  paar	  nieuwe	  baMerijtje),	  
soms	  moest	  er	  behoorlijk	  gesleuteld	  worden,	  maar	  alle	  voor-‐	  en	  
achterlichten	  deden	  het	  weer	  bij	  vertrek	  van	  de	  dankbare	  ’klanten’.	  !
Zaterdag	  14	  december	  was	  er	  Repair	  Café	  in	  Vaassen.	  Ook	  daar	  was	  de	  
Fietsersbond	  van	  de	  parCj	  voor	  verlichCngsreparaCes.	  In	  Bloem-‐fontein	  
kregen	  de	  reparateurs	  een	  prima	  werkplek.	  Ze	  repareerden	  de	  
verlichCng	  van	  drie	  fietsen;	  een	  vierde	  ’klant’	  moesten	  ze	  	  
teleurstellen	  omdat	  de	  los-‐geraakte	  keVngbeschermer	  echt	  stuk	  
was	  en	  niet	  te	  repareren.	  Niet	  veel	  klandizie	  dus	  in	  Vaassen,	  
maar	  het	  was	  er	  erg	  gezellig	  en	  de	  catering	  was	  buitengewoon.	  
We	  gaan	  binnenkort	  evalueren	  of	  en	  hoe	  we	  vaker	  aan	  Repair	  
Café	  meedoen.	  
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Reconstructie N794 

De Provincie gelderland maakt 
plannen voor aanpassing van 
de N974 (Heerde -Epe) en wil 
daar vrij liggende fietspaden 
realiseren langs een flink deel 
van de weg. De plannen zijn 
met behulp van de buurt een 
aantal keren aangepast.  

Het huidige ontwerp is te zien 
op de website van de 
provincie: 

Werken aan de weg (klik aan) 
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http://www.gelderland.nl/4/werkenaandeweg/Wegenprojecten-in-voorbereiding/N794-Epe-A50-Heerde.html
http://epe.fietsersbond.nl
http://www.gelderland.nl/4/werkenaandeweg/Wegenprojecten-in-voorbereiding/N794-Epe-A50-Heerde.html
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2014    Jaar van de Fiets in Epe 
De	  fiets	  zal	  komend	  jaar	  prominente	  aandacht	  krijgen	  in	  de	  gemeente	  Epe.	  	  	  	  
Op	  iniCaCef	  van	  het	  Cultureel	  PlaZorm	  Epe	  bereidt	  een	  werkgroep	  met	  
vertegenwoordigers	  van	  uiteenlopend	  pluimage	  een	  breed	  scala	  aan	  
acCviteiten	  voor	  met	  als	  gemeenschappelijk	  thema:	  de	  fiets.	  De	  werkgroep	  zal	  
verenigingen,	  scholen,	  bedrijven	  en	  allerlei	  andere	  organisaCes	  aanmoedigen	  
om	  in	  2014	  tenminste	  een	  van	  hun	  acCviteiten	  in	  het	  teken	  van	  de	  fiets	  te	  
zeMen.	  	  Omdat	  de	  organisaCe	  van	  het	  Jaar	  van	  de	  Fiets	  in	  de	  gemeente	  Epe	  
nog	  maar	  net	  van	  de	  grond	  is	  gekomen,	  is	  er	  nog	  heel	  weinig	  te	  melden	  over	  
wat	  er	  allemaal	  gaat	  gebeuren.	  Een	  deel	  van	  de	  acCviteiten	  zal	  verspreid	  over	  
het	  hele	  jaar	  plaatsvinden;	  	  een	  concentraCe	  	  van	  gebeurtenissen	  is	  te	  
verwachten	  in	  de	  week	  vanaf	  vrijdag	  13	  juni.	  Om	  een	  indruk	  te	  geven:	  enkele	  
ideeën	  die	  momenteel	  worden	  onderzocht	  op	  haalbaarheid	  zijn	  
kunstprojecten,	  een	  fietsbeurs,	  fietsroutes,	  fietsmogelijkheden	  voor	  ouderen	  
en	  gehandicapten	  met	  daarvoor	  aangepaste	  fietsen,	  	  spelacCviteiten	  voor	  
kinderen,	  freestyle	  biking	  voor	  jongeren,	  fototentoonstelling,	  	  demonstraCe	  
historische	  fietsen.	  Maar	  er	  komt	  nog	  veel	  meer.	  Je	  kunt	  volgend	  jaar	  niet	  om	  
de	  fiets	  heen	  in	  de	  gemeente	  Epe.	  De	  Fietsersbond	  Epe	  is	  vanzelfsprekend	  
vertegenwoordigd	  in	  de	  werkgroep.	  	  !
Werkzaamheden Ringweg Epe zijn afgerond!
Toen	  eind	  september	  de	  werkzaamheden	  aan	  de	  Ringweg	  begonnen,	  wisten	  
veel	  mensen	  niet	  wat	  hen	  te	  wachten	  stond	  en	  dat	  dit	  tot	  zo	  veel	  
verkeershinder	  zou	  gaan	  leiden.	  	  Nu	  we	  echter	  zien	  	  wat	  het	  heed	  opgeleverd,	  
mogen	  we	  constateren	  dat	  er	  voor	  de	  fietsers	  veel	  verbeterd	  is.	  	  
Uiteraard	  moeten	  we	  even	  afwachten	  tot	  alles	  klaar	  is	  en	  iedereen	  aan	  de	  
nieuwe	  situaCes	  gewend	  is,	  dan	  pas	  weten	  we	  hoe	  het	  in	  de	  prakCjk	  werkt.	  
Wat	  zijn	  de	  belangrijkste	  veranderingen?	  
1.Het	  kruispunt	  Korte	  Kuipersweg	  –	  Hoofdstraat	  is	  helemaal	  vernieuwd.	  
Het	  is	  veel	  overzichtelijker	  geworden	  en	  het	  verkeer	  stroomt	  beter	  door.	  
2.Langs	  een	  deel	  van	  de	  Emmastraat	  –	  Beekstraat	  en	  de	  Lohuizerweg	  tot	  de	  
Polweg	  is	  aan	  een	  zijde	  van	  de	  Ringweg	  een	  vrijliggend	  fietspad	  gerealiseerd.	  
M.n.	  schoolgaand	  fietsverkeer	  heed	  daardoor	  meer	  ruimte	  en	  kan	  veiliger	  naar	  
school.	  Een	  aantal	  kruispunten	  in	  dit	  traject	  is	  ook	  verbeterd.	  
3.Kruispunt	  Pr.Julianalaan	  –	  Parkweg	  –	  St.Anthonieweg	  is	  overzichtelijker	  
geworden.	  	  
4.	   In	  een	  aantal	  gevallen	  hebben	  fietsers	  geen	  voorrang	  meer.	  Dat	  is	  

natuurlijk	  wel	  jammer	  maar	  het	  betekent	  ook	  dat	  het	  
daardoor	  voor	  de	  fietser	  en	  de	  automobilist	  
duidelijker	  en	  dus	  veiliger	  is	  geworden	  in	  deze	  
situaCes.	  	  
Als	  fietsersbond	  zijn	  we	  direct	  betrokken	  geweest	  
bij	  het	  overleg	  over	  de	  veranderingen	  aan	  de	  
Ringweg.	  Uiteraard	  	  ligt	  de	  verantwoordelijkheid	  	  
bij	  de	  gemeente,	  maar	  we	  hebben	  wel	  het	  gevoel	  
dat	  wij	  een	  beetje	  bijgedragen	  hebben	  aan	  een	  
veiliger	  fietsverkeer	  langs	  en	  over	  de	  Ringweg.	  Wij	  
zijn	  daarom	  best	  benieuwd	  hoe	  fietsers	  het	  zelf	  
beleven	  en	  willen	  graag	  horen	  wat	  u	  er	  van	  vindt.	  

Twee	  leden	  van	  onze	  kerngroep	  zijn	  met	  een	  journalist	  van	  de	  Stentor	  op	  pad	  
geweest	  langs	  de	  verbeterde	  punten.	  	  
Voor artikel Stentor   http://epe.fietsersbond.nl/nieuws/fietsvoorzieningen-
rondweg-epe-klaar
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In memoriam      

Clasien  Meijer - van Burink 

Op 27 november is Clasien Meijer-
van Burink overleden. Clasien is 84 
jaar geworden. Ze is jarenlang actief 
lid geweest van de Fietsersbond. In 
2008, toen het na een heupoperatie 
lichamelijk wat moeilijker met haar 
ging, bood zij aan om de 
vergaderingen dan maar bij haar 
thuis te houden. Dat hebben we 
gedaan tot dit jaar, tot het moment 
dat het echt niet meer ging. Clasien 
was een volhouder en vond het heel  
moeilijk om te erkennen dat zij ons 
niet meer kon ontvangen. Zij hield 
van mensen om haar heen. Wij 
werden dan ook altijd ontvangen 
met allerlei lekkernijen bij de koffie 
en thee. Clasien heeft vele malen 
meegeholpen met onze activiteiten 
op de bijenmarkt, en was zelf een 
fervent fietser. Wij missen haar zeer 
en wensen de familie veel sterkte 
toe met haar overlijden.#!
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