
 
 
Interview en kennismaking met Niekee Slobbe door Astrid Kromhout, mei 2021  
 
 
Niekee Slobbe: “Lekker actief bezig.” 
 
Niekee Slobbe (23 jaar) is een enthousiaste nieuwe vrijwilliger die elke week gaat fietsen met twee 
verschillende gasten. 26 april jl. was haar vuurdoop, een tochtje met de heer Duineveld uit De 
Engel, waar ze veel zin in had. 
 
Hoe kwam je bij Fietsmaatjes terecht? 
“Ik doe mee aan het programma Maatschappelijke Dienst Tijd van WelzijnsKwartier en 
WelzijnsKompas . Zij helpen jongeren tussen 14 en 27 jaar hun talenten te ontdekken en nieuwe 
ervaringen op te doen. Met Peggy als coach ben ik op zoek gegaan naar een vrijwilligersproject 
dat mij ligt.” 
 
Waarom koos je voor Fietsmaatjes? 
“Mijn oma fietst al met Fietsmaatjes, dat zag er heel leuk uit. Zelf ben ik altijd lekker actief bezig. 
Ouderen zitten juist veel alleen op hun kamer. Het is goed als ze er lekker op uit trekken, en als we 
dat samen kunnen doen, heb ik er zelf ook lol aan. Anders zou ik maar alleen gaan fietsen.” 
 
Wat vond je van de proefrit? 
“Het is wel goed dat je een proefrit doet voordat je zelf gaat fietsen. Ik dacht eerst: ‘Heb ik het 
misschien onderschat?’ Straks fiets ik zo een sloot in en hoe gaat het met een heuveltje? Het is 
wel een beetje een gevaarte, dus je moet goed mikken. Maar het ging prima. Ik heb ook als 
bijrijder meegefietst. Dan zit je automatisch zelf mee te sturen, haha. Dat is niet mijn ding, ik ga 
liever zelf fietsen.” 
 
En hoe beviel je eerste rit met de heer Duineveld? 
“Het ging goed, we hebben best een eind gefietst. Eerst naar Keukenhof en dan via de Leidsevaart 
helemaal naar Voorhout. Een rit van 1,5 uur. Meneer Duineveld was blij dat hij weer kon fietsen. 
Soms was het met de wind wat lastig om elkaar te verstaan, maar het is leuk dat je samen naar 
buiten kunt. Het was best druk want het was mooi weer en er waren veel mensen aan het kijken bij 
de bollenvelden. Wat me echt opviel is dat iedereen aan de kant gaat en je voor laat. Je krijgt een 
soort goodwill van iedereen.”  
 
Niekee gaat elke week een dagdeel fietsen. Daarnaast is ze bezig met een studie 
Weddingplanner. “Ik ben druk aan het leren, dit past goed bij mij.” 


