
 
Voorwoord – Frans Teeuwen  

Het jaar 2021 ligt weer achter ons en eigenlijk ben ik niet iemand die 

achterom kijkt maar liever vooruit kijkt naar wat nog komen gaat.  

Maar toch even een terugblik over het jaar 2021. Het jaar waarin vele 

mooie, leuke dingen zijn gebeurd. En ik houd het dan natuurlijk bij 

Fietsmaatjes Hillegom Lisse. 

• Op de website zijn fietsroutes gepubliceerd die door vrijwilligers zijn 

ingezonden, met natuurlijk “coffee to go” momenten.   

• In de maand juni mochten wij de Lissese vrijwilligersprijs, een cheque 

van € 250,- de tweede prijs ontvangen. 

• Vanaf mei, de start van de samenwerking met Langeveldshof fietsen er 

elke week vrijwilligers van Langeveldshof met een aantal gasten. 

• In oktober hadden we, georganiseerd door Marketing Hillegom, een 

bollenmarkt in Hillegom. De opbrengst was voor onze stichting.  Dit was 

ondanks het regenachtige weer een zeer succesvolle en geslaagde dag.  

• Er is een mooie, weliswaar moeilijke, fotoquiz mogelijk gemaakt dankzij 

de vele inzendingen van foto’s.  

• 30 september tot 8 oktober was de week van de ontmoeting. Sinds 2020 

werken wij hier als ambassadeur aan mee. 

• Wij deden mee met de RABO ClubSupport actie. Dankzij de vele 

stemmen hebben wij een mooi bedrag mogen ontvangen. 

• Zo had FMHL ook aandacht voor de jaarlijkse Burendag, de Wereld 

Alzheimer dag, de dag van de mantelzorg en de dag van de vrijwilliger.       

• Er zijn verschillende promotiefilmpjes gemaakt en verschillende 

interviews gehouden. 

Helaas kon door de corona de vrijwilligersavond niet doorgaan. Voor deze 

avond hadden we een mooi programma op stapel staan. Zo zou de 

opbrengst van de Bollenmarkt en de prijswinnaars van de Fotoquiz bekend 

gemaakt worden. Zodra het mogelijk is plannen we een nieuwe avond in.  

 

Er is het afgelopen jaar dus weer veel gebeurd en gedaan. Mogelijk ben ik 

nog wat vergeten op te noemen. Op onze mooie website is van 

bovenstaande uitgebreid alles terug te vinden. In deze nieuwsbrief wordt 

over een aantal van de genoemde onderwerpen nog verder ingegaan.    

Een ding is zeker, het afgelopen jaar hebben jullie met z’n allen veel werk 

verzet en veel bereikt. Hiervoor mijn waardering en dank.  

 

Waarschijnlijk net als de meeste van jullie, heb ik naar de persconferentie 

gekeken 18 december jl. Weer een strenge lockdown. Blijft niets anders 

over dan als bestuur het besluit te nemen om in ieder geval tot 15 januari 

2022 niet meer te fietsen. Als er vragen zijn of iets waar je mee zit, weet 

me te vinden; mijn mail is voorzitter@fietsmaatjeshillegomlisse.nl 

 

Ik  wil afsluiten om jullie zeer fijne dagen toe te wensen en een mooi en gezond fietsjaar in 2022. Blijf 

ondanks alles positief en heb aandacht voor uw medemens. 

VEEL LEESPLEZIER !  
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Mededelingen vanuit bestuur      

 
 

Afgelopen maanden hebben wij gezocht naar een nieuw 

bestuurslid en ook gevonden. Peter Lommerse is bereid om een 

rol in ons bestuur op zich te nemen. 

Het vrijwilligersbeleid is besproken en geaccordeerd.  

Dit beleid en bijbehorende documenten wordt 

de komende periode op de website 

gepubliceerd. Daarover wordt nog nader 

bericht.  Het beleid heeft tot gevolg dat we een 

vertrouwenspersoon hebben benaderd.  

De vertrouwenspersoon is Jaco Oskam.   

In de volgende nieuwsbrief stellen Peter en Jaco zich verder voor en 

lichten zij hun   rollen nader toe. 

 

We zijn nog steeds op zoek naar  

o ondersteuning bij Communicatie & PR en  

o een stalling voor onze duofietsen in Lisse 

     Tips blijven dus van harte welkom. 

 

Enquête 

De reacties op de enquête zijn geretourneerd en de coördinatoren hebben de 

antwoorden geïnventariseerd. Hartelijk dank aan iedereen die de tijd heeft 

genomen om de enquête in te vullen. Het bestuur heeft in januari een overleg 

gepland om deze inventarisatie door te nemen. Zij wil dan conclusies trekken uit 

hetgeen is vermeld en geadviseerd om zo tot een “actieplan” te komen voor het 

komende/de komende jaren. In de eerste nieuwsbrief wordt daarover meer 

verteld.  

 

Een oproep voor 2022      

Onze stichting heeft als doel het mogelijk maken dat mensen die niet meer 
zelfstandig kunnen fietsen (om welke reden dan ook) weer samen kunnen fietsen 

met een  fietsmaatje (vrijwilliger) op een duofiets.  
 

    Om dit mogelijk te maken blijven wij actief op zoek naar extra 
vrijwilligers.  
    Hierbij kunnen we de hulp van eenieder gebruiken. Hoe? Deel – 

bijvoorbeeld - deze nieuwsbrief in jouw netwerk, like onze berichten 
op Instagram, deel onze Facebook-berichten met je vrienden. Wijs 

mensen waarvan je weet dat ze vrijwilligerswerk zoeken ook naar 
onze  Fietsmaatjes organisatie en de website (link) of  stuur een 

berichtje naar onze coördinatoren.  
Kleine gebaren die veel kunnen betekenen! En, zo help jij mee 

om Fietsmaatjes voor meer mensen mogelijk te maken. 
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Uitslag Fotoquiz    

De winnaars van de Fotoquiz zijn bekend. Here are the votes!  
Op de eerste gedeelde plaats Jos Tukker en Nico Perdaan, op een mooie 2e plaats Bianca 

de Vries. Op de 3e plaats Petra Miltenburg. 
Woensdag 8 december 

hebben Frans en Astrid de 

bekers uitgereikt. 

Iedereen was blij verrast en 

vond de overhandigde beker 

erg mooi. Ze waren natuurlijk 

ook erg nieuwsgierig naar de 

uitslag. Zo fanatiek waren ze 

wel! Hoeveel had ik er goed? 

Een paar waren er zelfs nog 

met de eigen fiets op 

uitgegaan. 

De vier winnaars hebben de 

oplossingen op papier bij de 

beker uitgereikt gekregen 

zodat ze zelf het een en ander 

na kunnen lezen.  

Elke beker is een “limited edition”- zo ook de twee “troost” prijzen voor Marjan Jager en 

Gerard ter Harmsel. De winnaars hebben ook voor hun gasten een beker overhandigd 

gekregen. Het oorspronkelijke plan was de winnaars op de vrijwilligersavond in het 

zonnetje te zetten. Dat ging door de coronamaatregelen helaas (wederom) niet door.  

Daarom hebben Astrid en Frans het idee opgevat om bij de prijswinnaars langs te gaan om 

ze persoonlijk te verrassen. 

Leuk!? Geïnteresseerd in de Fotoquiz? Deze is hier – zonder 

oplossingen – nog te downloaden. Geïnteresseerd naar de 

resultaten? Stuur de oplossingen dan naar 

info@fietsmaatjeshillegomlisse.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/wp-content/uploads/Fietsmaatjes-Quiz-2021.pdf
mailto:info@fietsmaatjeshillegomlisse.nl
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Rittenkaart exit?  – Lucas Schalkwijk 

Ja, het is waar. Per 1 januari 2022 hoeven er geen rittenkaarten meer ingevuld te worden. 

Dan nemen we de volgende stap in het gebruik van het planningsprogramma 

SamenFietsen. De vrijwilligers merken hier niet zo veel van. De penningmeester des te 

meer. Afgelopen jaren ging Gerard elke maand alle locaties langs waar een fiets staat. 

Daar liep hij alle rittenkaarten langs en noteerde per gast 

hoeveel ritten er gemaakt waren die maand. Thuisgekomen 

noteerde hij dat op een lijst en kon op die manier bijhouden of 

een gast zijn betaalde ritten heeft gemaakt en of er weer 

opnieuw 10 of 20 ritten moesten worden afgeschreven van de 

bankrekening van de gast.  

SamenFietsen biedt ook de mogelijkheid om de betalingen van de gasten in te voeren. Dit 

gaan we vanaf 1 januari a.s. doen. Op basis van de ingevoerde afspraken in het rooster in 

SamenFietsen, geeft het programma zelf aan wanneer een gast weer opnieuw voor 10 of 

20 ritten moet betalen. Voor de penningmeester scheelt dit veel werk en dus tijd.  

Wat wij als vrijwilligers er van merken is dat we geen rittenkaarten meer hoeven in te 

vullen.  Wel is het dan belangrijk als een rit niet doorgaat, dat je als vrijwilliger zelf de rit 

uit SamenFietsen verwijdert. 

Anders betaalt de gast voor een rit die niet gemaakt wordt. Mocht je te laat zijn met het 

verwijderen van een rit geef dat dan door aan de coördinator. Die kan de rit wel 

verwijderen.  

 

 

Mantelzorger Kitty is blij met Fietsmaatjes  

 

Dat gasten het fietsen erg fijn vinden, is heel belangrijk. Maar er is vaak nog iemand die je 
blij kunt maken met een duofiets-ritje: de mantelzorger van jouw gast.     

Als haar man Ton met fietsmaatje Peter op pad is, heeft 
Kitty zelf even tijd om te ontspannen. Ton kreeg zeven jaar 

geleden de diagnose Parkinson. Zijn eerste fietsmaatje was 
Kees, inmiddels is het Peter. Ze trekken er lekker op uit en 
Ton komt enthousiast terug. Kitty is er blij mee: "Ik vind het 

fijn voor hem dat hij even niet thuis is, niet in de gewone 
omgeving. Het is echt een uitje en hij spreekt eens iemand 

anders. Ton praat graag over vroeger en het is fijn als hij 
dat bij iemand anders kwijt kan. Dan heb ik een paar 
uurtjes niet de zorg en kan ik het even loslaten. Ik maak 

graag een wandeling en dan hoef ik niet op de klok te 
kijken. Het geeft me wat tijd om te ontspannen." Kitty is 

heel blij met Fietsmaatjes. "Bijzonder dat mensen hun vrije 
uurtjes erin steken, dat je na een week werken toch op je 
zaterdagmiddag gaat fietsen."  

Lees Kitty's verhaal hier op de website.   

 

 

 

https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/mantelzorger-kitty-het-geeft-mij-tijd-om-te-ontspannen/
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Donaties en sponsors  

Elk jaar is het spannend of we de begroting weer dekkend krijgen. Na de zomervakantie en 

in het najaar zijn er diverse acties om wat extra geld binnen te krijgen. Met alleen de 

opbrengst uit de rittenkaarten redden we het niet. Gelukkig wordt mede door de 

inspanningen van Communicatie en PR en onze enthousiaste vrijwilligers flink promotie 

gemaakt voor FMHL en dit levert gelukkig ook resultaat op. We zijn steeds beter bekend in 

beide dorpen. Ook dankzij de vrijwilligersprijs kregen we extra publiciteit. 

Nog een voorbeeld!  

Op 20 oktober hebben we (Ferdinand en Joop)een presentatie gehouden in Villa Flora bij de 

Rotary Bollenstreek. Het was onze eerste presentatie na de vakantie net nadat de 

coronamaatregelen wat versoepeld waren. Bij aanvang was er eerst extra controle d.m.v. 

de Corona Check App zodat alle aanwezigen zich redelijk veilig voelden. We konden ons 

verhaal kwijt over hoe we georganiseerd zijn en wat het doel is van Fietsmaatjes. Er 

kwamen geïnteresseerde vragen los dus onze boodschap was goed overgekomen. De 

Rotaryleden vroegen ook hoe ze ons konden steunen. Een paar weken later had het comité 

erover vergaderd en besloot men een donatie te doen van € 500,-. Voor ons betekent dit 

een mooie opsteker om zo onze onderhoudskosten voor minstens één duofiets voor een 

jaar af te dekken. We zijn daar erg blij mee. 

In vorige Nieuwsbrieven hebben we over diverse donaties bericht. Hoe 

fijn dat we daar het volgende aan mogen toevoegen:  

Afgelopen periode hebben namelijk ook PCI, Willibrordus/Agaath, 

Stichting Ondersteuning Welzijn Zorg Hillegom en Stichting voor 

Bevordering Welzijn Georganiseerde Werknemers bedragen 

gedoneerd.   

 

Er is afgelopen maanden ca € 2.000,- via de Donatieknop gedoneerd.  

Rabobank ClubSupport   

Wat mooi dat zoveel mensen op Fietsmaatjes Hillegom Lisse gestemd hebben! Dankzij alle 

stemmen die door leden van de Rabobank aan ons zijn toegekend, hebben wij dit mooie 

bedrag gewonnen: € 2.496,33    

Wij willen – juist in tijden van corona – een belangrijke 

bijdrage blijven leveren aan het welzijn van mensen door 

deze prachtige buitenactiviteit aan te bieden. En we doen 

dit allemaal met hart en ziel. We laten graag onze gasten 

met volle teugen genieten. Zodra de maatregelen weer 

versoepelen pakken we de draad snel weer op! Uiteraard 

danken wij de Rabobank en haar betrokken leden heel 

hartelijk voor deze mooie uitslag! 

https://www.youtube.com/watch?v=qvtiI-BlnqM  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qvtiI-BlnqM
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Kopers van bollen laten Fietsmaatjes rollen! 

Zaterdag 30 oktober jl. vond de Bollenmarkt in de Hoftuin van 

Hillegom plaats. De opbrengst van deze markt zal geheel ten 

goede komen van onze stichting Fietsmaatjes Hillegom Lisse. De 

markt was georganiseerd door Hillegom Marketing met als doel 

kleurrijke lentetuinen én een mooie omzet. Nico Kors heeft hier 

mooie foto’s van gemaakt. 

Uiteraard is de verwachting dat de tuinen weer mooi kleuren met 

deze bollen. De opbrengst blijkt 

geweldig te zijn! Ondanks de 

regen zijn er goede zaken gedaan. Het restant aan bollen 

is verkocht aan Tespelduyn, waardoor er een nog mooier 

bedrag is ontstaan. In het voorjaar zullen de bollen daar 

mooi uitkomen! Fietsmaatjes komen dan ook vast en 

zeker langs. 

Afgelopen zaterdag 19 december jl. werd de opbrengst 

bekendgemaakt. In Villa Flora heeft de Kerstman namens 

de organisatie een cheque van EUR 3.000,- aan Ferdinand 

Warmerdam overhandigd. Ferdinand houdt zich actief bezig met werving van sponsors en 

donateurs. En duidelijk met succes.   

Grote dank aan Hillegom 

Marketing, MeerBusiness 

Hillegom, de sponsoren Van 

Zyverden, Natural Bulbs, C.S. 

Weijers, Fred. De Meulder, 

GreenGarden  en Tespelduyn. 

En zeker ook dank aan iedereen 

die vanuit FMHL hieraan heeft 

meegewerkt en aan de 

enthousiaste kopers!    

Gift Meerlandenfonds voor tientallen clubs uit de streek                                                        

(Weekendkrant 23/12/21) 

 "Van harte gefeliciteerd! Jouw vereniging of stichting behoort tot de 

gelukkigen voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds 2021". Dit 

stond in de brief die wij recent ontvingen van de @meerlanden. Fons 

ontving een cheque van € 1000,- ! Daar kunnen wij mooie dingen 

mee doen zodat wij ook in 2022 weer veel mooie fietsritjes kunnen 

maken met onze gasten.  

Fons had gereageerd op een oproep van het fonds en heeft FMHL op 

de kaart gezet. Het Meerlandenfonds heeft 43 clubs en stichtingen uit 

de streek deze maand met een gift verblijd. In totaal was daar een 

bedrag mee gemoeid van € 19.553,-. De giften varieerden van € 200,- 

tot € 1.000,-. Wij hebben daarmee het hoogste bedrag ontvangen. 

Bedankt Meerlanden!   Meer info over dit fonds is te vinden op    www.meerlanden.nl/fonds 

https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.instagram.com/_u/meerlanden?fbclid=IwAR1gzngeRlKezxTWALWFfw_NunIsdSy0qQN1UvfSJxz1cRiXR6XMKBKeMWE&h=AT0oMJOMOD6SPZqHKscWZ92zFC5QPJjabwIwRCCMO8g5DJvC7IF2zIt2878Hc7ZfD9BV61gFFeSXMqozeS4KGX79dd7ZwOKbGCfAXBJTatdVeYi_MpYNljjCFRJ9cAj3mO04S0X6ThVW-GS7fzjq&__tn__=-UK-R&c%255B0%255D=AT19FosoXBAlvibAqPyMQvsif8hMawV6TbYtnpM6R_3lK1nFLT0QAV60TyEMH9GdD2YZNMkZ7wjS2stWKVMGy2UCJFJ8Y1xLLZhdmeD2yKqv_Mk5bxXUGOPjESyM_jr2PdUqONCe595I_LoYEFuVijFzTkBp9xuIWDFFooSFmmvEzcfdav7jGrs21MxwK52ckijWyHw
http://www.meerlanden.nl/fonds
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Zonder vrijwilligers geen Fietsmaatjes 

“Fijn dat Fietsmaatjes bestaat en dat mijn vader zo kan genieten!” 
Cristel de Groot 

 
Deze tekst en bijgaande foto ontvingen wij van een blije dochter. Dankjewel Cristel dat je 

ons dit hebt laten weten. En, hoe mooi is het dat er zo genoten wordt samen met 
Fietsmaatje (vrijwilliger) Aad!   

"Mijn vader, Wim de Groot, woont sinds maart 2020 in 

Bloemswaard. Hij heeft tot Bloemswaard altijd in De Zilk 
gewoond. Daar fietste en wandelde hij heel graag in de 
duinen, langs het strand of in het bos van Panneland. Een 

echt buitenmens. Hoe fijn is het dan dat Fietsmaatjes 
bestaat. Ik heb hem daar ingeschreven en na kennis 

gemaakt te hebben met een van de vrijwilligers, is mijn 
vader op de fiets geklommen! 
Volgens de verpleging geniet hij hier erg van! En als ik de 

foto bekijk, die op zijn kamer staat, denk ik dat ook! 
Héél fijn dat er vrijwilligers zijn die hier aan mee werken, 

om zo mensen die beperkt zijn, op deze manier te laten 
genieten van het buiten zijn! Daar zijn wij als familie van 
Wim, erg dankbaar voor.” 

“De gemene deler is ‘genieten’………”  Anita Nibbering 

Anita heeft een bericht geschreven voor de nieuwsbrief van HOZO. In overleg is dit 

enigszins aangepast voor onze nieuwsbrief. We willen dit enthousiaste en ook humorvolle 

verhaal graag met onze vrijwilligers en gasten delen. Anita vermeldde dat haar verhaal 

geen wervingspagina moest worden maar Anita, zo een mooi verhaal zal anderen zeker 

hebben geënthousiasmeerd! Dankjewel hiervoor. Je mag gerust wat vaker schrijven!  

“Het is alweer 9 jaar geleden dat ik in mijn familie te maken kreeg met dementie, 

verzorgingshuizen, eenzaamheid en alles wat er bij die vreselijke ziekte meer om de hoek 

komt kijken.  

Na het overlijden van mijn vader binnen 1 jaar tijd groeide bij 

mij steeds meer het gevoel om “iets” te doen voor die mensen 

die vrijwel altijd alleen op een kamertje zitten. Niet dat dit in elk 

huis voorkomt, maar vaak toch wel. Ik wist niet zo goed in 

welke vorm ik dit wilde gaan doen; koffiejuffrouw, of 

gezelschapsdame. Maar dat zijn termen die totaal niet bij mij 

passen. Toen ik tijdens een van mijn hardlooprondjes in de Waterleidingduinen de blauwe 

duofiets voorbij zag komen, viel het kwartje! Dit wilde ik gaan doen.  

 

Na een intake gesprek, waar ik ook mijn voorkeuren kon aangeven, en een proefritje, waar 

ik de stoepranden nog wel eens raakte, kon ik aan de slag! 

Het is heerlijk om te doen. Mijn eerste gast was een schat van een man; helaas is hij niet 

meer in ons midden. Ja het kan natuurlijk ook zomaar gebeuren dat iemand er ineens niet 

meer is. Dat is wel even schakelen als je samen een goede band hebt gekregen. Ik fiets nu 

met een drietal dames en een mijnheer. Een prachtige, wijze man en 101 jaar jong.  
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Ik wil graag benadrukken dat het fietsen met Fietsmaatjes echt heel fijn vrijwilligerswerk 

is. Je ziet de mensen helemaal opknappen! Lekker de buitenlucht in, wind in de haren en 

lekker kletsen. Uiteraard heb je met de een hele gesprekken en met de ander is het wat 

stiller en zijn de gesprekken eenzijdiger……maar de gemene deler is het genieten! En 

doordat je maatje zo geniet, geniet je zelf ook! Af en toe krijg ik nog eens een wijze 

levensles mee, wat wil een mens nog meer! 

Voor de lijn is het wat minder want elke dinsdag ga ik ook altijd even snel een bakkie doen 

met een stuk appeltaart. Maar ja, dat fietsen we er wel weer af! 

Als laatste wil ik nog kwijt dat het ook nog goed voor het zelfvertrouwen is. Ik heb nog 

nooit zoveel bekijks gehad. Iedereen zwaait; oké, het is meestal 60+ maar daar zeur ik 

niet over!  

“Fietsen, zo gezellig en fijn” - Laila Hulsebosch 

 

Vrijwilliger zijn bij fietsmaatje is gestart 
in april 2021 voor mijn vader, 93 jaar 
jong; hij kon niet meer zelfstandig 

fietsen, woonde sinds kort in 
Bloemswaard en miste zijn eigen tuin en 

huis.  
Mijn idee was gezellig samen fietsen en 
lekker buiten de omgeving verkennen en 

dat is helemaal uitgekomen. 
 

 
In eerste instantie was mijn “gast” een beetje angstig om gewoon mee te rijden op de 
duofiets, maar dat was snel over (ik ben een veilige chauffeur) en daarna hebben we 

wekelijks een middag gefietst. 
 

Heel vaak met een heerlijk zonnetje zijn we echt de hele streek door geweest, waarbij het 
opvallend was hoe weinig mijn vader zijn eigen omgeving kende. 
Dus zijn wij in het afgelopen halfjaar overal geweest, van Warmond tot Haarlem Centrum, 

in de Waterleidingduinen, Kaageiland, Langevelderslag en op nog veel meer plaatsen. 
Elke fietsmiddag een koffiestop met wat lekkers, want de inwendige mens wil ook wat als 

je een hele middag op pad bent. 
 
Een memorabele route was de eerste keer in de Waterleidingduinen. Onbekend en geen 

routekaart. Toen stopte de bestrating en werd het een schelpenpad, ook stevig dus gewoon 
doorfietsen. Op een zeker moment was dat pad vol stuifzand en zaten we vast. Geholpen 

door een paar wandelaars los en doorfietsen. Van een verhard pad was geen sprake meer 
en mijn vader vond dit meer dan spannend. 
Maar eenmaal thuis en een beetje bijgekomen moest iedereen weten, dat hij als 93-jarige 

op de duofiets, aan het “Rally rijden” was geweest in de duinen. Geweldig toch! 
De keer daarna hebben we gewoon op de verharde paden gereden, weer met een zonnetje, 

niet zo spannend maar wel een heerlijke middag. 
 

Op sommige dagen fietsten mijn zussen ook mee en hadden we een “fietsmaatje” 
familiemiddag. Mijn vader heeft heel erg genoten van alle fietstochten die wij het afgelopen 
half jaar gemaakt hebben.  
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“KOM! Gewoon – even fietsen!”  

 

 

Een spontaan ingelast ritje van onze vrijwilliger 

Leen met deze krasse baas van 93. Het ritje was 

naar een favoriet plekje bij Sassenheim waar je 

mooi uitzicht hebt over de Kagerplassen, aldus 

Leen. Zowel gast als vrijwilliger hebben enorm 

genoten, wat wil je nog meer...... 

 

 

 

 

 

 

“Grauwe luchten – het deerde hen niet!”  

 

Dorine en haar gast gingen ondanks de grauwe luchten toch lekker op pad. Genieten van 

de herfstkleuren en zelfs een kopje thee buiten op terras van De Vogelensangh. Superritje 

voor beiden! 

Pech onderweg en toch “Heppie” in Lisse 

Nico, een van onze vrijwilligers was onlangs op pad 

met zijn gast richting Sassenheim toen zij ter hoogte 

van 't Huys Dever erachter kwamen dat ze een lekke 

band hadden. Dus…band plakken maar! Al snel kwam 

er een vriendelijke dame van Heppie-Store met een 

fietspomp aanlopen. Nadat alle pogingen mislukt 

waren bood zij aan om vrijwilliger, gast en duofiets 

(welja!) naar Hillegom terug te brengen in de 

bedrijfsbus. Van dat aanbod hebben Nico en zijn gast 

dankbaar gebruik gemaakt! "Heppie end" aan dit 

verhaal. Fijn dat mensen onze stichting een warm 

hart toedragen en altijd even willen helpen.   

Pech onderweg in Zandvoort 

Vrijwilliger Peter en zijn gast zijn letterlijk en figuurlijk 

gestrand in Zandvoort. Het bleek dat de duofiets een lekke 

band had en dan is het nog ver en heel zwaar trappen terug 

naar Hillegom. De gast is opgehaald door zijn vrouw en na 

enige tijd kon ook Peter terug naar HOZO Bloemswaard  

dankzij ENRA verzekeringen. Het noodplan dat in de fietstas 

zit heeft zeker zijn nut gehad.  

 

Stichting Fietsmaatjes Almere heeft haar 

eerste Nieuwsbrief uitgebracht. Op m.n. pagina 4 staan ook leuke tips bij “wat 

te doen bij pech onderweg”.  

TIP 

https://www.facebook.com/familierestaurantdevogelensangh/?__cft__%255B0%255D=AZVvekIXeV0RjY95Ee6Ewnqnl8p9Igmi8PiMcEiQcQk20_woJNYI8GHlGFMRARF_QSBpXtxHJjqyemkdLyiN-_KubE0BstH_5n1UuKeSPh7rYKrpThzl7GoS6zB-Bpln7GUsi4IGTLIiO9rmkQLZoh0etelc-l4V50mfxhBlDmDeTJGgWVANYcCnA_mY9xCjxbI&__tn__=kK-R
http://www.heppiestore.nl/
https://hozo.nl/
https://www.facebook.com/enraverzekeringen/?__cft__%255B0%255D=AZXVx3juDQGNAt1SdLccYid6FZF3_JGzDr8_6gYsQzqrl_SVG611N3iLSLGwXAZn4UM2Ib2yxZVjroHH3hHcTZTQMuyJZfImEMRbD1xl9oAxCOIAesmcpzmHcuvyRO-I69HZEV0vp1ccT38dq8venNknrF-Rj9m7J92d3klkoNOicOnrIE9YqgAaOZqsU3g_eu0&__tn__=kK-R
https://www.fietsmaatjesalmere.nl/nieuwsbrieven/
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“De Techneuten”  
Harrie en Theo  
 

Wij geven in deze nieuwsbrief graag 
een paar tips voor het gebruik van 

de duofietsen. Onze aanwijzingen 
betreffen vooral “het omgaan met de accu’s”. 

Helaas komt het nog steeds voor dat een vrijwilliger met 
een lege of niet voldoende opgeladen accu op stap 
moet. Dat is toch niet wat je als vrijwilliger graag 

overkomt. 
 

Het is echt van belang dat na het fietsen de accu, die 
onder de stoel van de vrijwilliger zit, aan de oplader 
geplaatst wordt. Ook als er maar een paar lampjes uit 

zijn. Daarna is het goed er even op te letten dat het 
rode lampje van de oplader brandt! Zo niet, dan moet je 

de kabel loshalen en de accu dan opnieuw aansluiten. 
Wanneer de accu nog niet opgeladen is, brandt het rode 
lampje van de lader nog. Dan is het niet de bedoeling de 

accu op de fiets te plaatsen. 
 

Voor de Van Raamfietsen (L1 en L5)  is één accu 
voldoende voor een flinke rit. 
Voor de Hukafiets (L3) zijn drie accu's aanwezig. 

 
- de accu onder de vrijwilligersstoel gaat aan de 

lader 
- de accu onder de gastenstoel plaats je onder de 

vrijwilligersstoel  

- de derde accu haal je van de lader en plaats je 
onder de gastenstoel. 

 
Wanneer er twee accu's gebruikt zijn, kunnen ze alle 
twee opgeladen worden. Daarvoor zijn twee laders 

aanwezig.  Als er dingen zijn die niet goed zijn, graag 
melden in de app. 

In de volgende Nieuwsbrief wordt door Harrie en Theo 
uitgebreider teruggeblikt. 
 

 
 

(vlnr) Nyncke Morad, 
directeur WelzijnsKompas 

met Esther!  
 

 

 

 
 

Weetjes 

Dank namens 
iedereen aan allen 

die de kerstkaarten 
en – attenties 

hebben 

rondgebracht: 

Marjan Astrid 

Jeannette Harriet Ton 

Jos Leen Koos Lucas 

Bianca Anja Fita Fred  

-------------------------- 

 

Voor 2022 hebben 

we weer 2 

vergunningen voor 

de AWD ontvangen. 

Dat worden weer 

mooie tochten door 

de duinen in 2022!  

------------------------ 

..Esther van der 

Maarel onze vorige 

voorzitter, heeft 

weer wat meer tijd 

en… is afgelopen 

periode voorzitter 

geworden bij 

WelzijnsKompas. 

Wij wensen haar 

heel veel plezier toe 

in deze nieuwe rol. 

 

https://welzijnskompas.nl/even-voorstellen-nieuwe-voorzitter-welzijnskompas/
https://welzijnskompas.nl/even-voorstellen-nieuwe-voorzitter-welzijnskompas/
https://welzijnskompas.nl/even-voorstellen-nieuwe-voorzitter-welzijnskompas/
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Technisch Beheer Hillegom – Leen en Koos    

 
Het heeft ons de afgelopen tijd met de duofietsen niet echt meegezeten. H2 en H4 hebben 
nogal wat problemen gegeven.  

Er was sprake van een hoop defecten en schade veroorzaakt door te lichte constructies 
maar – wellicht - ook door onachtzaam gebruik. 

Heel fijn is dat we de afgelopen periode op H2 comfortstoelen hebben kunnen monteren 
waar iedereen erg blij mee is. Ook de gemaakte blokken om de gasten met korte benen 
ook comfortabel te kunnen laten fietsen zijn een schot in de roos. 

Afgelopen maanden hebben we veel vervangen en hersteld. Hierover hebben we in de mail 
en in de app al meer gemeld en laten zien.  

 
Een kleine “bloemlezing” en enkele illustraties: 

 
H2  
⊕ Lekke banden opgelost door de gescheurde wielen te vervangen 

⊕ Losgescheurde gordeltulp vervangen. 
⊕ Gebroken vlag vervangen 

⊕ Achterremmen laten ontluchten 
⊕ Nieuwe stoelrails gemonteerd 

 
 

We proberen zo iedereen goed bij te praten over wat er gebeurt, wat er is gedaan en tips 
te geven hoe een en ander misschien toch te voorkomen is.        

 
Opfrisser Technische kennis duofietsen 
 

Eerder dit jaar hebben we nagevraagd of er behoefte is aan een technische "opfrisser". 
Daar kwam destijds weinig respons op. Maar mogelijk is er inmiddels wel interesse?   Het 

"opfrissen" kan op individuele basis plaatsvinden, daarvoor kun je een afspraak maken met 

de coördinator of iemand van technisch beheer. We kunnen niet in grote groepen bij elkaar 
komen, de vrijwilligersavond had wat soelaas kunnen bieden, maar in een klein groepje of 
op individuele basis is er altijd wel iets te regelen. We blijken als FMHL uit te blinken in 
flexibiliteit.  

 
Wij willen graag op een positieve en opbouwende manier iedereen op het hart blijven 

drukken om zorgvuldig met de fietsen om te gaan. Mocht je toch ergens tegenaan lopen, 
heb je tips, bel dan even met Leen, Koos, Harrie of Theo. Persoonlijk contact in deze tijden 
doet ons allen goed. 

                
 

           Elders in de nieuwsbrief de avonturen bij Pech Onderweg. 
 

 

 

Tip 
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Samenwerkingsverbanden 

HOZO Herfstwandeling 2e editie   

  

Op een dinsdag eind oktober zat een viertal van onze 

vrijwilligers in Hillegom niet op de duofiets. Deze dag waren 

zij achter een rolstoel te vinden. Bianca, coördinator 

Hillegom, had een oproep onder onze vrijwilligers geplaatst 

wie mee wilde doen aan de door HOZO te organiseren 

herfstwandeling, een initiatief van Jacqueline Ringma en 

Sandra Boonstra, buurtsportcoach.  

Zowel de, ruim veertig, bewoners van Parkwijk als de 

vrijwilligers hebben enorm van deze Herfstwandeling 

genoten. Het mag gezegd worden: de dag was een groot succes. De betrokkenheid van de 

vrijwilligers werd zeer gewaardeerd. In mei 2022 wordt er weer een “Middag Vierdaagse” 

georganiseerd. Wil je hier aan meedoen kijk dan op de website van 

www.hillegominbeweging.nl en www.hozo.nl 

 

Healthy Hillegom Filmpje – Astrid Kromhout 

Vorig jaar kwamen wij door het project Samen Gezond bij WelzijnsKompas in contact met 

Healthy Hillegom. Zij boden ons toen aan een promotiefilmpje te maken. Door de 
coronaperikelen maar ook de aandacht die zij in die tijd 
wilden besteden aan gezondheid konden wij dit voorjaar 

verdere plannen smeden. 
 

In de vorige nieuwsbrief schreven we over de 'making-of' van de 
film, inmiddels staat de video online op ons YouTube-kanaal. Volg Leny en Margareth op 

hun fietstocht, terwijl Astrid meer vertelt over het hoe en waarom van Fietsmaatjes 
Hillegom Lisse. We zijn heel blij met dit cadeau van Healthy Hillegom! 
 

 

Ontvangen bedankjes van onze gasten en vrijwilligers 
 

 
 

We kregen al snel bedankjes en mooie kerstkaarten toegestuurd! Dat wordt zeer 
gewaardeerd!  

 

 
 

 

“In plaats van kaarten: een 

appje: Fijne feestdagen en 

een mooi 2022 gewenst!” 

 

“Bedankt voor de 

leuke mondkapjes. 

Ga ze zeker 

gebruiken. Nog 

een fijne Kerst en 

Voorspoedig 

Nieuwjaar!” 

 

https://www.facebook.com/HOZOzorgt/?__tn__=kK*F
http://www.hillegominbeweging.nl/
http://www.hozo.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=EBUhn3L5JVQ


Pagina 13 van 17 
 

Zien fietsen doet fietsen!   

Vrijwilliger zijn voor FMHL gaat soms ook verder dan de rit op een duofiets   
Bianca de Vries - Coördinator Hillegom 

 
Voor mij is dit eerste jaar bij FMHL om gevlogen. Ik moet zeggen, dat ik mij wel vergist 

heb in de tijd die het in beslag neemt. Mogelijk ben ik nog enthousiaster geworden, mede 

door de tijd van al onze vrijwilligers die zich voor deze organisatie in willen zetten? Hier 

een korte terugblik op de afgelopen periode, waarin nog niet eens alles is vermeld. Veel 

onderwerpen zijn gepubliceerd in vorige nieuwsbrieven. Of al belicht in deze uitgebreide 

nieuwsbrief. 

➢ In september hebben wij een bijzondere aanvraag ontvangen van WelzijnsKompas. 
Een cliënte, in het bezit van een eigen duofiets, was op zoek naar een Fietsmaatje ter 

ondersteuning van een revalidatieproces na een auto-ongeluk. Niet echt gebruikelijk om 
hiervoor onze vrijwilligers in te zetten. Op de wachtlijst van vrijwilligers hadden wij een 

enthousiast Fietsmaatje die onregelmatige diensten werkt en daardoor voor ons moeilijk 
inzetbaar is in het basisrooster. Na een eerste kennismaking volgden er al verschillende 
afspraken om samen te gaan fietsen, weliswaar geheel buiten Fietsmaatjes om, maar toch: 

mevrouw is erg blij met haar wekelijkse fietsrit.    

➢ In oktober zijn we benaderd door Jacqueline Ringma, coördinator Parkwijk, of wij een 
oproep zouden willen doen voor ondersteuning bij een herfstwandeling met de bewoners 

van Parkwijk. Hierop werd spontaan gereageerd door meerdere vrijwilligers. Er is een 
herfstwandeling gemaakt, waarbij ruim 30 rolstoelen in colonne een rondje Hillegom 

hebben gemaakt met als hoogtepunt een groepsfoto met elkaar in het nieuwe Julianapark. 

➢ Zoals in bijna ieder ‘bedrijf’ is er bij ons ook een vrijwilliger die zich bezig houdt met 
‘lief en leed’. Iedere maand verzorgt zij de verjaardagskaarten en kaarten in bijzondere 

situaties (ziekte/overlijden). Uit reacties van gasten en vrijwilligers blijken deze kaarten 
zeer gewaardeerd te worden. 

➢ De afgelopen maanden zijn er dagelijks fietsritten gemaakt. Een en ander kan niet 

wanneer de fietsen niet regelmatig onderhouden worden. Hiervoor hebben Leen en Koos 
zich het afgelopen jaar met verve ingezet, naast hun fietsritten met hun gast. Het viel niet 
altijd mee om de fietsen op tijd klaar te krijgen. 

➢ Ondanks de coronabeperkingen in 2021 zijn er dit jaar toch veel nieuwe aanmeldingen 
ontvangen. In Hillegom 31 nieuwe vrijwilligers en 37 nieuwe gasten. Er zijn ook weer 
mensen gestopt i.v.m. achteruitgang van de gezondheid en/of overlijden. Al deze mensen 

hebben een proefrit gereden. Ton, Jos en Fred hebben deze allemaal verzorgd. Zij hebben 
geïnteresseerden gebeld, proefrit gepland, proefrit gereden en doorgestuurd voor een 

intake. En hebben daarnaast de vrijwilliger, indien gewenst, op gang geholpen tijdens de 1e 
rit. Op dit moment staan er 1 gast en 1 vrijwilliger op de wachtlijst! Overigens zijn er 
meerdere gasten die hebben aangegeven de wintermaanden niet te willen fietsen.  In 

maart gaan Lucas en ik de mogelijkheden opnieuw bekijken. 

➢ Lucas en ik hebben een goed gevoel over gehouden onze tour door Hillegom met de 
pakketjes voor de vrijwilligers. We hebben heel wat vrijwilligers even persoonlijk kunnen 

spreken. Voor iedereen fijne feestdagen, een gezond 2022 en hopelijk vanaf half januari 
weer mooie fietsritten!  

 
Het is fijn om reacties te krijgen waaruit blijkt dat onze inzet gewaardeerd wordt, door de 
gasten maar zeker ook hun naasten! Lucas wil ik bedanken voor het inwerken van mij.   
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Blijwilligers in de spotlight  

Op de jaarlijkse nationale dag van de vrijwilliger, 7 december, kon je op 
Facebook en Instagram allemaal collega-fietsmaatjes tegenkomen. We hebben 

een selectie van jullie verhalen gedeeld op social media en onze website. 
De hele dag door kwamen er uitspraken en belevenissen voorbij van 

vrijwilligers, die stuk voor stuk genieten van het fietsen met hun gasten. 
Met recht blijwilligers, waar we allemaal blij van worden.  

 
Naast deze aandacht ontvingen een aantal vrijwilligers een bloemetje van 
hun gast. Wat een mooi en attent gebaar!   

 

WelzijnsKompas Nationale Dag van de vrijwilliger   

Op de Dag van de Vrijwilliger zette WelzijnsKompas Hillegom-Lisse een flink aantal 
vrijwilligersorganisaties mooi in het zonnetje, waaronder Fietsmaatjes Hillegom Lisse. 

Coördinatoren Harriet en Jeannette en secretaris Joop waren naar zwembad De 
Waterkanten gekomen om de Tuktuk van WelzijnsKompas te verwelkomen. Toevallig kwam 

een van onze vrijwilligers net de duofiets terugbrengen, dus die viel met zijn neus in de 
boter.   

Alle aanwezigen kregen een ‘Blik van waardering’, gevuld 

met heerlijk snoepgoed. Een van beide dames van 
WelzijnsKompas las daarna een prachtig gedicht voor, 

geschreven door dorpsdichter Amanda van Diemen. 
Namens heel FMHL nam Harriet het ingelijste gedicht in 
ontvangst. Het is bedoeld voor ons clubhuis. Dus 

“hangen” we het als 
bijlage op van deze 

Nieuwsbrief. Want ons 
clubhuis, dat zijn de 

fietspaden in en om de Bollenstreek. Neem dus het mooie 
‘Dankjewel vrijwilliger’ in je hoofd en je hart mee op je 
duofiets! 

 

Communicatie en PR   

Zelfs de Kerstman krijgt hulp van de duofietsen van Fietsmaatjes! Met dank aan fotograaf 
Barend Koper en zijn creatieve jonge computerkenner voor het leuke ontwerp van onze 

kerstkaart. De meesten van onze vrijwilligers hebben de kerstkaart inmiddels persoonlijk 
uitgereikt gekregen. Daarbij zaten ook unieke Fietsmaatjes Hillegom Lisse mondkapjes, 

echte collector’s items dus - laten we hopen dat ze snel alleen nog maar in een museum te 
zien zijn. Bovendien konden we iedereen verblijden met een zakje mooie voorjaarsbloeiers, 
weer zo mooi geregeld door Ferdinand. Hartelijk dank voor dit cadeau, voor een kleurrijk 

begin van het nieuwe jaar! 
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HELLUP! 😊– Dorine Lommerse    

Zoals eerder is bekend gemaakt ben ik niet alleen vrijwilliger op de duofiets maar hou ik 

ook de Social Media bij, te weten Facebook en Instagram.                                          

Super leuk om te doen, maar ik ben wel een groot deel ook van jullie input afhankelijk. Dus 

als jullie leuke verhalen of belevenissen hebben of iets aparts hebben meegemaakt, dan 

zou ik dat graag van jullie horen en ontvangen. Het gaat om minimaal 1 foto met 2 à 3 

regels tekst. Het hoeft echt geen super lang verhaal te zijn. Als het wel wat langere teksten 

zijn kunnen we er misschien ook wat mee op de website en/of de nieuwsbrief. Die kunnen 

uiteraard ook nog steeds gestuurd worden aan info@fietsmaatjeshillegomlisse.nl of de 

coördinator. 

Jullie kunnen dat rechtstreeks naar mij mailen (dorine.visser@ziggo.nl) of appen (06-

17452020). Check wel even met de gast als hij/zij op de foto staat of ze met de plaatsing 

akkoord gaan want niet iedereen wil dat. Als je er zelf op staat ga ik ervan uit dat jij 

sowieso akkoord bent en noem ik alleen je voornaam. 

We zien dat onze volgers langzaam groeien op zowel Facebook als Instagram dus dat is tof. 

Hoe meer mensen van ons bestaan weten en wat we doen, hoe beter. Daarom nogmaals 

het verzoek om even hier op de website te kijken. Onderaan staat een handleiding hoe je 

op Facebook je vrienden kan uitnodigen om ons ook te volgen. Wel verstandig natuurlijk 

om alleen die vrienden uit te nodigen die affiniteit met ons hebben of in de regio wonen. 

Helaas kunnen we elkaar in deze tijden niet live ontmoeten. Daarom is het zo mooi dat we 

elkaars verhalen en belevenissen wel via de social media en de website kunnen volgen. 

Behalve dat we via de diverse media onze naamsbekendheid willen vergroten, kunnen we 

elkaar dus ook een beetje leren kennen. Dus bij deze! Mail of app me, ik kijk ernaar uit. En 

tenslotte, “like” is lief, “delen” is leuker 😊 

  

Het aantal stichtingen Fietsmaatjes in Nederland groeit – Joop den Blanken   

Ook aan de Hollandse kust is men gestart met Fietsmaatjes. Er was al een Fietsmaatjes 

Noordwijk. Nu zijn ook de lokale Fietsmaatjes van de twee Zuid-Hollandse kustgemeenten 

Katwijk en Wassenaar klaar om te beginnen! Afgelopen maand was het zo ver voor deze 

twee teams, die beide het starterspakket van Fietsmaatjes hebben gebruikt. Ze hebben 

hun sponsorgeld voor de nieuwe fietsen ontvangen en de fietsen zijn binnen. Katwijk pakt 

het groots aan en gaat met vijf duofietsen beginnen. De training in de werkwijze van 

Fietsmaatjes.NL is afgerond. Wil je meer over hen weten kijk dan 

op https://fietsmaatjeswassenaar.nl en naar https://fietsmaatjeskatwijk.nl 

Fietsmaatjes Teylingen viert in 2022 haar 10-jarig bestaan. Teylingen (met Sassenheim, 

Warmond en Voorhout) was een van de eerste die met het concept van Fietsmaatjes is 
begonnen. Ze gaan in het komende jubileumjaar een aantal activiteiten organiseren en 

hebben ook diverse naburige Fietsmaatjes organisaties zoals ook wij, FMHL, uitgenodigd 
om mee te doen.  
In het voorjaar staat de eerste activiteit gepland. We hopen dat er dan ook bij ons weer 

vrijwilligers en gasten zijn die mee willen doen. We houden jullie op de hoogte zodra dit 
meer concreet gaat worden. 

 

mailto:info@fietsmaatjeshillegomlisse.nl
mailto:dorine.visser@ziggo.nl
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/nieuwsberichten/nieuwsbrieven/
https://fietsmaatjes.us19.list-manage.com/track/click?u=2fd842ca12615ec4999c92b97&id=67772151fe&e=0ceec8e076
https://fietsmaatjes.us19.list-manage.com/track/click?u=2fd842ca12615ec4999c92b97&id=c3522480e6&e=0ceec8e076
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Onze dank is groot!   
 
Is het je ook opgevallen? Als je onze nieuwsbrieven leest, kom je overal prachtige 

initiatieven tegen en mensen die FMHL een warm hart toedragen. Wij zijn ontzettend 
dankbaar voor al die mooie bijdragen, klein en groot, die we hebben mogen ontvangen. 

Dank aan onze sponsoren en donateurs, en de mensen die de donatieknop op de website 
weten te vinden. Dank aan al die mensen en organisaties die evenementen organiseren 
waarbij FMHL weer in de spotlight komt. Dank voor de individuele en onzichtbare hulp die 

we ontvangen, dank aan alle vrijwilligers achter de schermen. En natuurlijk dank aan alle 
Fietsmaatjes, jullie bezorgen zoveel mensen mooie momenten, soms door weer en wind, 

en altijd met een blij gezicht.  
Zorg goed voor jezelf en elkaar. Wij hopen dat iedereen fijne Kerstdagen heeft gehad en 
wensen iedereen een gezond 2022 met veel mooie fietsuren.  

 

 

 

 

Tenslotte 

 
Wij hopen dat iedereen deze zeer “dikke” versie nieuwsbrief met genoegen heeft gelezen. 
Er is veel “materiaal” gestuurd en we hebben zelfs weer wat moeten verschuiven naar 

Nieuwsbrief 12.  De vraag is deze informatie weer te delen met de gasten, door te 
vertellen, door te printen of misschien door door te sturen… 
De idee was dat we 2 – 3 keer per jaar een nieuwsbrief zouden sturen. Echter, de corona-

perikelen hebben ons er toe gebracht om vaker een editie te maken. We hopen en denken 
dat we op deze wijze “onze verbinding” weten te behouden.  

 
De namen van de inzenders zijn bij hun ingediende teksten genoemd. Ander tekstmateriaal 
komt van Astrid, Bianca, Dorine en Christa.  De cartoon voor het nieuwe jaar is weer door 

Cathy du Bois gemaakt. De lay-out, samenstelling en (eind-)redactie zijn verzorgd door 
Astrid Kromhout en Christa Portegies.  

Het streven is in maart weer een Nieuwsbrief uit te brengen. De deadline is 10 maart 2022. 
Let op:  hierna volgt nog de bijlage met het mooie gedicht!   
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