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Voorwoord – Joop den Blanken  

“Turbulente” tijden achter de rug 

Nadat Gerard begin dit jaar zijn rol na 3,5 jaar als 

penningmeester had neergelegd hebben wij een paar 

maanden geleden moeten laten weten dat Frans 

Teeuwen ons heeft verlaten. Frans vond dat hij te 

weinig focus op FMHL had en dat dit niet goed voelde. 

Hij vond het heel spijtig dat hij moest besluiten – per 

direct – te stoppen. Uiteraard hebben wij zijn besluit 

gerespecteerd. De nog aanwezige bestuursleden Peter 

Lommerse, Christa Portegies en ik hebben eerst allerlei lopende zaken 

doorgesproken, afgehandeld en/of opgepakt.  

Ook hebben we de drie aandachtsgebieden “verdeeld”. Christa behoudt de 

Communicatie en PR portefeuille en doet diverse ondersteunende 

activiteiten. Peter, penningmeester, pakt met name zaken op t.a.v. 

Technisch Beheer. En, ondergetekende zal als interim voorzitter/ 

secretaris optreden en onderhoudt de contacten met de coördinatoren in 

Hillegom en Lisse. We hebben afgesproken en ook aan het team 

toegelicht dat wij na de zomerperiode besluiten hoe verder te gaan als 

bestuur en in welke vorm, rollen en aantal.  

Tijdens de vrijwilligersavond hebben we Ferdinand Warmerdam en 

Annette Plijter bereid gevonden toe te treden tot de Kas commissie. Het 

jaarverslag 2021 is op de website gepubliceerd en is hier te downloaden. 

Helaas heeft Lucas Schalkwijk – coordinator Hillegom laten weten dat hij 

per 1 september a.s. zijn rol na bijna 4 jaar gaat neerleggen. Lucas heeft 

een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkelingen binnen FMHL maar 

zeker ook aan de “matches” en het onderhouden van contacten met 

vrijwilligers en gasten. En hij heeft ons door SamenFietsen-perikelen 

geleid. Het hele team vindt het jammer maar we begrijpen zijn besluit 

ook. Nu dus in volle vaart op zoek naar een opvolger voor Lucas en 

maatje voor Bianca!  

Deze Nieuwsbrief brengt iedereen weer op de hoogte van allerlei 

activiteiten van afgelopen maanden en berichtjes van vrijwilligers en hun 

gasten. Er gebeurt veel in FMHL-land en de wachtlijst aan gasten stijgt 

gestaag. Er is grote behoefte aan meer vrijwilligers. In deze Nieuwsbrief 

doen we ook weer diverse oproepen en wordt er meer verteld over de 

vacatures.   Let ook op de agenda: Save the date(s), de komende 

maanden staat er weer genoeg op de agenda. 

Ik wens iedereen weer veel leesplezier met deze Nieuwsbrief in een 

zonovergoten tuin, of op een zonnige balkon. Neem vooral de tijd ….. 

 

Joop den Blanken – interim voorzitter/secretaris   
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Welkom! 

Welkom Bram!  

Eerder hebben we laten weten dat vanuit Lisse een aantal vrijwilligers zich 

als ondersteuners voor het team in Lisse hebben aangeboden. Bram van 

Duijvenbode, ook Fietsmaatje, was bereid om beheerder van de stalling in 

de Poelpolder te zijn. Daarmee is Bram eerste aanspreekpunt voor die 

stalling aan het Rembrandtplein. Bram verricht ook hand- en spandiensten 

voor het technisch onderhoud van de duofietsen in Lisse. In de toekomst is 

hij ook bij de teamvergaderingen aanwezig.  

Vacatures 

Lucas legt zijn rol als coördinator per 1 september neer 

Afgelopen maand heeft Lucas Schalkwijk ons laten weten zijn rol als 

coördinator in Hillegom per 1 september a.s. te gaan neerleggen. 

Lucas is in mei 2018, samen met Ita Holdinga als coördinator, bij ons 

begonnen in een kleine organisatie met ongeveer 10 gasten en 10 

vrijwilligers in Hillegom. In de loop van de tijd zijn we erg gegroeid en 

dit betekent echt ook meer activiteiten. Lucas heeft ook andere 

bezigheden/hobby’s die zijn tijd en aandacht vragen zoals bijvoorbeeld 

spelen in de Hillegomse Harmonie Kapel. Lucas wilde graag meewerken 

aan het opzetten van onze Stichting maar vindt het nu tijd om zijn 

aandacht op andere dingen te richten. 

Wij begrijpen Lucas zijn keuze en respecteren zijn besluit. Wij gaan 

hem missen in ons team want zijn blik hielp ons om zaken van verschillende kanten te bekijken. 

Wij zullen zeker nog op gepaste wijze afscheid van hem nemen maar willen hem hierbij alvast 

hartelijk danken voor zijn bijdrage en inzet. 

Gelukkig heeft Lucas ons laten weten niet direct te willen stoppen, zodat er gezocht kan worden 

naar een nieuwe coördinator. Hij wil dan ook graag dat een nieuwe coördinator goed ingewerkt 

kan worden. Ook blijft Lucas gewoon fietsen als Fietsmaatje en wil hij hand- en spandiensten 

blijven doen. Dit waarderen wij zeer! 

Wat zoeken wij? 

“We zoeken een enthousiast persoon die de juiste vragen stelt en goed luistert”  

 

Omdat Lucas per 1 september stopt, zijn we nu op zoek naar een nieuwe coördinator in 

Hillegom. Samen met Bianca de Vries maak je als coördinator een goede match tussen gast en 
vrijwilliger. Op elke duofiets zitten immers twee mensen met hun eigen persoonlijke verhalen. 

Als dat klikt, zijn niet alleen de fietsmaatjes blij, maar ook de coördinatoren. “Je ziet nooit 

iemand chagrijnig op de fiets zitten.” 

Het zou mooi zijn als Bianca en Lucas voor 1 september mensen kunnen spreken die 

enthousiast zijn geworden door het lezen van het interview dat Bianca en Lucas hebben 

gehad met Astrid. Het hele interview is hier te lezen.  

Dus heb je interesse, of wil je meer weten? Stuur gerust een mailtje naar 

coordinatorhillegom@fietsmaatjeshillegomlisse.nl. Bianca neemt dan contact met je op. 

 

 

Bram en zijn gast  

https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/vacature-voor-coordinator-in-hillegom/
mailto:coordinatorhillegom@fietsmaatjeshillegomlisse.nl
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Word ook Fietsmaatje!   

De wachtlijst aan gasten groeit gestaag. Onder “zien fietsen – doet fietsen” wordt daar ook 

aandacht aan besteed. We willen alle lezers van deze Nieuwsbrief en onze enthousiaste 

Fietsmaatjes vragen in hun omgeving ook andere mensen enthousiast te maken voor deze 

mooie “outdoor” vrijwilligersactiviteit waar je andere mensen heel blij mee gaat maken. Je kunt 

daarbij verwijzen naar onze website waarop we deze oproep hebben geplaatst. 

Evenementen in de regio 

Hoera, Fietsmaatjes Teylingen 10 jaar!  Zondag 15 mei vierden wij mee!  

Ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van Fietsmaatjes Teylingen zijn we met vele 

Fietsmaatjes uit de nabije omgeving naar De Tulperij Voorhout gefietst voor een super leuke 

dag.  

Van tevoren hadden de Fietsmaatjes uit Hillegom en 

Lisse een korte fotosessie gehad met Nico Kors bij de 

pomp in Hillegom en bij de Achterweg in Lisse. Het 

komt immers niet zo vaak voor dat we met 4 en zeker 

niet met onze 8 fietsen samen op pad zijn en 

gefotografeerd worden.  

Vrijwilligers en gasten van Fietsmaatjes uit de nabije 

omgeving zoals Leiden/Leiderdorp, Katwijk, Noordwijk, 

Oegstgeest en Hillegom/Lisse, en zelfs een groep van 

Fietsmaatjes Nuenen, fietsten via mooie routes langs 

een deel van de 29 bollenkunstwerken in de 

Bollenstreek. Er arriveerden zeker honderd mensen, waaronder begeleiders, organisatoren en 

uiteraard tweetallen op 34 duofietsen bij De Tulperij onder een stralend zonnetje en 25 graden! 

Wat kan er op zo’n dag nog mis gaan?   

Daan en Anja, de eigenaren van De Tulperij, en hun crew 

hadden alles in stelling gebracht om ons een mooie dag te 
bezorgen. We werden ontvangen met muziek van een 

oudhollands draaiorgel en koffie met gebak.  

Na de lunch, rond de klok van twee uur, hebben we de tocht 

hervat. Die voerde langs de firma Horsman, waar Nicolien 
Heemskerk, een van onze lokale kunstenaressen, een Reuze 

Bol aan het beschilderen was.   

  
Iedereen kan terugkijken op een zeer geslaagde dag. De 

gasten die wij als vrijwilligers van FMHL thuis hebben 

gebracht vonden het een geweldige dag. Heerlijk gekletst, 
genoten van het samenzijn en alle zorg en aandacht. En wij 

hebben het graag gedaan!  

Wij danken Fietsmaatjes Teylingen en De Tulperij en hun 

teams voor deze goed verzorgde dag. 

Onze Fietsmaatjes komen vast en zeker na de vakantieperiode, begin augustus, weer langs bij 
De Tulperij, genieten van de mooie coffee-deal en de Dahlia-periode die dan voor de deur staat. 

We verheugen ons erop!  

De bollenroute vanuit Hillegom die Jos Tukker voor deze dag had uitgestippeld en beschreven 

hebben we in aangepaste vorm op de website geplaatst. De uitgebreide en een verkorte route: 

“Kunstbollen speuren!” zijn hier te downloaden.  

https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/word-ook-fietsmaatje/
https://www.facebook.com/fietsmaatjesteylingen/?__cft__%5b0%5d=AZUOF8pzsL0EviOWsCr8HD2pazyvxlDJljUlqsmBkpNr6qfPKn-2QKha5edOG_CkOyA2l13e0mZLpC5LVwcLxsULz_IBlKN7Mr6YH6X0bEL5pVLhFy3cv0C-GcU9MdyF9ExICbGFl-qqISh9mGYAVqMHL7a8HHIp4APxeB1qI_Cg5SiGsPMqmAhunHDJCrPBXkQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/DeTulperij/?__cft__%5b0%5d=AZUOF8pzsL0EviOWsCr8HD2pazyvxlDJljUlqsmBkpNr6qfPKn-2QKha5edOG_CkOyA2l13e0mZLpC5LVwcLxsULz_IBlKN7Mr6YH6X0bEL5pVLhFy3cv0C-GcU9MdyF9ExICbGFl-qqISh9mGYAVqMHL7a8HHIp4APxeB1qI_Cg5SiGsPMqmAhunHDJCrPBXkQ&__tn__=kK-R
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/kunstbollen-speuren-in-de-bollenstreek/
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Hillegom in Beweging - Terugblik 

Zaterdag 2 juli was het dan zover: het Sport- en Beweegfestival in de Hoftuin in Hillegom.  

Alle voorbereidingen waren getroffen: koffie en thee klaargemaakt, ballonnen opgeblazen, 

kraam versierd met vlaggen en ballonnen. Jos en Ton hebben de duofietsen opgehaald en een 

aantal vrijwilligers waren paraat om met geïnteresseerden te spreken. Geïnteresseerde gasten, 

vrijwilligers maar ook mogelijke donateurs of sponsoren. 

Deze middag was ons hoofddoel het werven van vrijwilligers.  De wachtlijst met gasten in 

Hillegom is afgelopen week gegroeid dus 

de behoefte aan vrijwilligers is groot.  

Het weer werkte gelukkig goed mee. Het 

was gezellig druk en de kraam werd 

goed bezocht. Hoewel er hoofdzakelijk 

jeugd was, zijn er toch een aantal korte 

ritjes gereden om mensen kennis te 

laten maken met de duofiets. In de 

Hoofdstraat hebben we meerdere keren 

gefietst met de duofiets en zijn er flyers 

uitgedeeld.  

Nu maar hopen dat er aanmeldingen 

van vrijwilligers zullen volgen! Dan 

kunnen we hopelijk gauw weer nieuwe 

gasten blij maken met mooie 

duofietstochten.  

Op Facebook en Instagram is hier veel over geschreven door Hillegom online en AC 

Media/Evenementen. Zij hebben mooie en veel foto’s gepubliceerd. Astrid Lems was deze 

middag weer van de partij om voor ons foto’s te maken net als in 2019. Iedereen die zich voor 

ons deze dag heeft willen inzetten willen wij hartelijk bedanken!  

Vrijwilligersavond  

Wie was erbij op 10 mei?  

Op de gezellige vrijwilligersavond in de Meerkoet was het erg leuk. Het was fijn om elkaar weer 

eens te ontmoeten en ervaringen als fietsmaatjes uit te wisselen. De eerste helft van de avond 

(bij de koffie) deelden bestuurs- en teamleden wat actuele zaken, de tweede helft was er (met 

een hapje en een drankje) volop gelegenheid om bij te praten. Een kort verslag met foto’s staat 

op de website.  De volgende bijeenkomst is woensdag 16 november in de Harmoniekapel in 

Hillegom, zet hem alvast in je agenda! 

                                                       Interview  

Raymond fietst met zijn vader die dementie heeft. “Onbetaalbaar” 

Hoe belangrijk samen fietsen is voor iemand met dementie, wordt indringend 

duidelijk als je Raymond van der Pool spreekt. Sinds hij ritjes op de duofiets maakt met zijn 

vader die dementie heeft, gaat zijn vader niet meer zo hard achteruit. Raymond vindt de tijd die 

ze samen doorbrengen “onbetaalbaar”.  En, hij heeft een boodschap.  

Lees hier het interessante interview dat Astrid Kromhout met hem had. 

 

https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/vrijwilligers-praten-bij/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/raymonds-fietsritjes-met-zijn-demente-vader-zijn-onbetaalbaar/?fbclid=IwAR0GNrR7ENRWPbir4mikgigorCDP5BZsQI46Zf-0FWO1Zw9cIkhzr9GWY3I
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Donateurs en andere support 

Statiegeld AH Lisse voor Fietsmaatjes   

In de maand mei kon iedereen die bij AH Lisse lege flessen inleverde het statiegeld doneren aan 

Fietsmaatjes. Diverse mensen hebben in een peiling van AH op Facebook aangegeven dat ze 

Fietsmaatjes Hillegom Lisse een warm hart toedragen. Daar zijn we enorm trots op! Daarom 

koos de supermarkt ons als lokaal goed doel voor deze actie.  

Deze actie leverde het prachtige bedrag van € 223,95 op, 

waarvoor we al die flesseninleveraars hartelijk danken.  

Doneren is en blijft natuurlijk altijd mogelijk via de 

doneerknop op de website Doneerknop. Of scan deze QR 

code!   

Coffee to go – update  

Enige tijd geleden hebben de coördinatoren in een mail het overzicht van de coffee-deals aan 

de vrijwilligers gestuurd. Daar kunnen we nu 2 adressen aan toevoegen:  

- Brownies & Downies Noordwijkerhout  

  Aangeklede koffie/thee met een Brownie of Blondie Naturel voor € 5,50 

- Poco Mas Roelofarendsveen 

  De vrijwilliger van Fietsmaatjes krijgt de koffie gratis als er een kopje koffie wordt genoten. 

  Poco Mas bleek dit in de praktijk al te doen. Fijn dat we dit aan de lijst kunnen toevoegen.  

 

Tijdens de vrijwilligersavond heeft Ferdinand gemeld dat je tips of opmerkingen kunt laten 

weten via info@fietsmaatjeshillegomlisse.nl.  Afgelopen periode zijn een paar tips 

binnengekomen. Dank daarvoor! Ferdinand is nog in gesprek met een aantal horeca-eigenaren. 

We wachten geduldig af.  

Creatieve ideeën sponsor- en samenwerkingsmogelijkheden?   

In Nieuwsbrief 9 juli 2021 hebben Joop en Ferdinand een oproep gedaan voor 

creatieve ideeën en sponsormogelijkheden. Wij denken dat er, naast de 

mogelijkheden zoals genoemd in het sponsorbeleid meer creatieve manieren zijn. Het 

gaat hierbij om eens eenmalig van gedachten te wisselen met Joop en 

Ferdinand. Dat is al wat wij vragen. Geen uitgebreide taak, slechts een 

avondje.De huidige duofietsen hebben wij van (grote) fondsen mogen 

ontvangen. In de toekomst zullen we – zoals de penningmeester ook op de 

vrijwilligersavond heeft aangegeven – misschien zelf een fiets moeten 

financieren. Dus hoe kunnen we ons daar goed op voorbereiden?   Interesse of 

leuke ideeën? Meld dit dan via bestuur@fietsmaatjeshillegomlisse.nl of bel 

even naar Joop 06 12729904. 

                                             Jaarverslag 2021 
 

Op de vrijwilligersavond hebben twee nieuwe vrijwilligers zich aangemeld voor de kascommissie 

te weten: Annette Plijter en Ferdinand Warmerdam. De bedoeling was het jaarverslag in mei te 

publiceren. Maar agenda technisch bleek dit niet helemaal mogelijk. In juni kon de 

kascommissie bij elkaar komen, zijn er kritische vragen gesteld en door Peter beantwoord. De 

financiën zijn goedgekeurd en in het jaarverslag verwerkt. Het jaarverslag is gepubliceerd op de 

website en kan worden gedownload. 

 

https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/nu-doneren/
mailto:info@fietsmaatjeshillegomlisse.nl
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/wp-content/uploads/Sponsorbeleid-FMHL-2021-versie-5-dec-lay-out-1-def.pdf
mailto:bestuur@fietsmaatjeshillegomlisse.nl
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/jaarverslag-2021-weerspiegelt-groei/
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Zonder vrijwilligers geen Fietsmaatjes 

Regelmatig ontvangen we mooie anekdotes en leuke foto’s van jullie ervaringen op de duofiets. 

We laten iedereen daar graag van meegenieten onder het motto ‘Zonder vrijwilligers geen 

Fietsmaatjes’.  

“Lisse meets Voorhout” - Harriet van der Kooij   

 

Twee van onze vrijwilligers in Lisse gingen met vakantie en deden 
een oproep: "Wie zou er tijdens mijn vakantie de ritjes met mijn 

gasten kunnen overnemen?" 

Door het werk dat ik als coördinator heb, fiets ik niet meer 
regelmatig met een vaste gast. Maar af en toe invallen vind ik 

best leuk. Ik heb dan ook de afgelopen weken met 4 gasten een 

ritje gemaakt.  En.... wat heb ik genoten. We hadden geluk want 

het was alle keren prachtig weer! 
  

De gast was een kwieke dame van 94. Ik heb wel vaker 

ingevallen en met haar gefietst, ze kent me nog wel. De 
1e maandag zijn we naar de Tulperij geweest waar we van de 

laatste tulpen genoten en een kopje koffie met wat lekkers. 

Afgelopen maandag gingen we weer op pad. ‘s Morgens belde 
mevrouw me en vroeg of haar vriendin mee mocht fietsen achter 

ons aan op haar eigen fiets. Ook een dame op leeftijd. Ik zei: 

“Wel ja gezellig, hoe meer zielen hoe meer vreugd!”  

 
Nog een uurtje later belde ze me weer. 

Haar zus uit Voorhout fietst sinds kort bij Fietsmaatjes 

Voorhout en ging die middag ook op pad met haar maatje. 
Mevrouw vroeg of ik het leuk zou vinden om naar het park in 

Sassenheim te fietsen dan zou haar zus daar ook met haar 

maatje naar toe fietsen en dan konden de beide zussen elkaar 
even zien. Ik moest het eerlijk zeggen wat ik ervan vond, drukte 

ze me op het hart. Ik vond het prima en zei : "We maken er een 

leuke middag van". 

 
Om twee uur gingen we op pad. Op de Van Lijnden weg werden 

we overvallen door een bui. Mijn gast en haar vriendin op de 

gewone fiets keken even heel beteuterd, nu zou het leuke 
plannetje nog in duigen vallen. We gingen even onder de bomen 

schuilen. Maar gelukkig, na 10 minuten hield de regen op en 

gingen we op naar Sassenheim.  
 

In het centrum kwam de duofiets van Voorhout met de zus ons tegemoet. Met de hele 

karavaan, twee duofietsen en een vriendin op de gewone fiets, gingen we naar het park in 

Sassenheim. 
Het park was prachtig, alle rododendrons stonden in bloei. Maar het allerleukste was de zussen 

te zien glimmen, de ene 94, de andere 90 jaar. Ze waren zo blij om elkaar op deze manier te 

ontmoeten.  
Na een rondje park zijn we met z'n vijven op een terras neergestreken waar we gezellig hebben 

gekletst en koffie gedronken. 

 

Wat een super middag! 



 

Pagina 7 van 10 
 

 

 

“Mijn eerste Fietsmaatjes ervaring” – Susan Mooyekind  
 

Ik ben Susan Mooyekind en dit is 

mijn eerste keer als vrijwilliger.  
 

Ik fiets met de heer Van der Lans. 

Het eerste ritje zijn we langs de 

prachtige bollenvelden gegaan.  

Deze keer zijn we langs De Zilk en 

terug over het Comomeer geweest. 
Met ruim 18 km in de benen en het 

hele stuk mee getrapt was de heer 

Van der Lans nog niet eens moe!  
 

De foto spreekt eigenlijk voor zich, 

wat hebben we beiden genoten. Op 
naar onze volgende rit! We hebben 

al een wensenlijstje gemaakt. 

 

                    Technisch Beheer   

Een van onze defecte fietsen wordt in ontvangst 

genomen door Robert van Bike totaal van den 

Brink Hillegom waar ze er razendsnel mee aan de 

slag gaan om de fiets weer snel inzetbaar te 

hebben. En bovendien krijgt onze technische man 

Leen ook een Leenfiets mee, hoe leuk is dat. Onze 

nieuwe fiets L7 heeft ook lang bij Bike totaal 

gestaan omdat wij nog geen nieuwe stalling 

hadden. Toppers! 

Koos in zijn element 

Onze technische mannen houden zich niet alleen bezig met de fietsen, maar ze zorgen er 

ook voor dat in de stalling alles op orde is. Hier zorgt Koos voor extra opbergruimte op een 

van de locaties zodat onze spullen beter opgeborgen kunnen worden. 

Fietsroutes 

“Kunstbollen speuren” 

Jos Tukker heeft twee mooie fietsroutes gemaakt langs de Kunstbollen in de Bollenstreek. De 

ene is een rondje Hillegom – Voorhout en de andere blijft in en rond Hillegom. Download ze op 

de website. 

Leuk als je eens een nieuw ritje-met-een-thema wilt maken! We publiceren deze dan 

graag.  

 

 

 

https://www.facebook.com/brinkhillegom/?__cft__%5b0%5d=AZVGUFo6awBYS8YEJP7Mxu5i7eWmLFkoZ_pcPmlAJcuHrblnepp663B_S6USJg_IAsAAXRwvrM1KVR-Zll1Y2giiSNlE02mMTqMpBINuH29KzBSUBt0ugewpLWVxhJl8ezwvD4Ii4WRPswbLM7y75T17mbaZp1-13FotPCz8HMkxhmJQePPHg0cDfpTAKc2dpO6fHlFC-j8Xvb7lWZBeP9Ho&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/brinkhillegom/?__cft__%5b0%5d=AZVGUFo6awBYS8YEJP7Mxu5i7eWmLFkoZ_pcPmlAJcuHrblnepp663B_S6USJg_IAsAAXRwvrM1KVR-Zll1Y2giiSNlE02mMTqMpBINuH29KzBSUBt0ugewpLWVxhJl8ezwvD4Ii4WRPswbLM7y75T17mbaZp1-13FotPCz8HMkxhmJQePPHg0cDfpTAKc2dpO6fHlFC-j8Xvb7lWZBeP9Ho&__tn__=kK-R
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/kunstbollen-speuren-in-de-bollenstreek/
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Zien fietsen doet fietsen – Bianca de Vries 

Nieuwe vrijwilligers blijven welkom 

Er worden in onze dorpen allerlei evenementen georganiseerd 

waar we als FMHL onze mooie activiteit met de duofiets onder 

de aandacht brengen en zo meer vrijwilligers aan kunnen 

trekken. We willen de duofiets voor iedereen betaalbaar en 

laagdrempelig houden. Met de inzet van vele vrijwilligers 

proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden. Net als 

andere stichtingen en verenigingen zijn we afhankelijk van 

vrijwilligers en daar blijven we dan ook altijd naar op zoek!  

Basisrooster en wachtlijst 

Nu de lente weer is aangebroken en de zomer dichterbij komt, 

kunnen en willen ook al onze gasten graag weer gebruik maken 

van onze duofietsen. Het blijkt alleen een flinke puzzel om alle 

gasten en vrijwilligers op de gewenste dagen en uren op de verschillende fietsen te krijgen, 

zonder een wachtlijst op te bouwen.   

Het blijkt dat bepaalde dagdelen in de week het basisrooster niet gevuld kan worden met 

vrijwilligers. Jammer genoeg voor de gasten bestaat er dan ook op dit moment een wachtlijst, 

terwijl er wel duofietsen vrij zijn om in te zetten. Dit geldt in zowel Hillegom als Lisse. 

Misschien wil je op andere dagdelen ook een tochtje maken? Een enkele vrijwilliger fietst met 

twee gasten, dat lost een beetje het aantal wachtenden op.  Mocht je daar wat meer over willen 

weten en mogelijkheden willen bespreken, bel dan gerust de coördinator in Lisse of Hillegom.  

Dahlia mozaïeken – weekend 10 en 11 september 2022 

Het paasweekend stond in het teken van de mozaïeken in de Bollenstreek. Ook Fietsmaatjes 

had hieraan graag een bijdrage willen leveren. Helaas werd pas laat duidelijk dat Corso 2022 

door kon gaan na de vervelende coronaperiode met alle beperkingen die daarbij kwamen. Het 

was echt te kort dag om dit met elkaar te kunnen realiseren.   

De voorbereidingen voor het weekend van 10 en 11 september a.s. van de Dahlia mozaïeken 

zijn nu in volle gang. Dit weekend willen we voorbijgangers enthousiast maken voor FMHL. 

Ofwel als gast ofwel als vrijwilliger.  

Een van onze mozaïeken wordt opgesteld in de Hoftuin in Hillegom. De plek in Lisse is nog niet 

bekend. Zodra dat het geval is zullen wij hierover communiceren. Het ontwerp ligt klaar, de 

mozaïek stekers hebben de data gereserveerd in hun agenda en de flyers liggen gedrukt klaar.                          

Wil jij ons op één van deze dagen assisteren met de duofiets en mensen 

enthousiast maken voor vrijwilligerschap bij FMHL, meld je dan aan bij de 

coordinator van Hillegom of Lisse. Samen staan we sterk! Hoe meer 

enthousiaste Fietsmaatjes hun verhaal kunnen doen hoe mooier!  

 

Vakantie 

Dat vrijwilligers genieten van hun fietstochten met de gasten blijkt wel uit het feit dat zij zelf 

naar vervanging zoeken en/of vervangende ritten inplannen als dat mogelijk is. Heel fijn voor  

de gasten! Voor de vrijwilligers, geniet van jullie vakantie. Fijn dat dit ook weer mogelijk is! 

Een nieuwe 

vrijwilliger zei: ik zag 

de oproep, heb er zo 

vaak aan gedacht , 

maar nooit 

gereageerd. Tot deze 

week! Welkom en 

veel plezier!  
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                                        Oproepen 

• Feestcommissie 5-jarig bestaan   

In juni 2023 bestaan we als Fietsmaatjes Hillegom Lisse 5 jaar! En dat willen we 

vieren en ook  uitgebreid bekend maken.  Tijdens de vrijwilligersavond heeft meteen 

al iemand zich spontaan aangemeld voor de nog samen te stellen Feest-commissie. We zijn op 

zoek naar nog een paar enthousiaste vrijwilligers die hier ook ideeën voor hebben. Wil je ook 

samen een feestje bouwen? Onder het motto: Vele handen en enthousiasme maken het “werk” 

lichter! Denk er eens over na en laat het de coördinator weten. Eén ding is zeker: het wordt 

gezellig! 

• Onder het motto “Happen en Trappen” organiseren de Lions Bollenstreek 18 september  

een ludieke dag. Deze dag stellen wij onze duofietsen ter beschikking. De vraag is wie van 

onze vrijwilligers willen deze dag met de deelnemers samen fietsen en genieten? Je kunt dit 
laten weten via de coordinator of info@fietsmaatjeshillegomlisse.nl Uitgebreide informatie 

over deze dag is te lezen op de website van de Lions Bollenstreek.   

 

• WelzijnsKompas – vrijwilligerscafé 

Helaas bleek afgelopen keren de opkomst in Hillegom en Lisse zeer laag te zijn. WelzijnsKompas 

organiseert in Hillegom en Lisse met regelmaat het vrijwilligerscafé waar vrijwilligers elkaar 

kunnen ontmoeten en ervaringen delen. De data staan op de website van WelzijnsKompas. Als 

vrijwilliger van Fietsmaatjes ben je hier ook van harte welkom. 

• HOZO herfstwandeling 

Net als vorig jaar gaat HOZO eind september/oktober weer een herfstwandeling met de 

bewoners maken. Wil je hier weer aan deelnemen laat dit dan gerust even per mail aan Bianca 

coördinator Hillegom weten.  

 

• Vrijwilligersavond november  

Woensdag 16 november Vrijwilligersavond in Hillegom “De 

Bestemming” gebouw Hillegomse Harmonie Kapel. 

                                                              

• Rabo Club Support 2022 – vooraankondiging 

Evenals in voorgaande jaren heeft Fietsmaatjes Hillegom Lisse zich ingeschreven voor de Rabo 

Club Support actie. De stemperiode is van 5 t/m 27 september! Medio oktober zal dan weer de 

uitslag bekend zijn. Wij doen een beroep op onze gasten en vrijwilligers om zoveel mogelijk 

aandacht te genereren om weer een mooi resultaat te behalen. Tegen die tijd zullen wij hierover 

ook zeker nog berichten via onze social media.   

 

Nieuws vanuit Communicatie en PR  

Groei in bereik van onze social media 

Sinds begin dit jaar is het bereik van onze Facebookpagina met maar liefst 

54,5% gestegen! Ook Instagram zit in de lift met 5,3%. En twee berichten op 

Facebook springen eruit met duizenden mensen bereik en honderden reacties. 

(zie fig 1. En fig 2. Volgende pagina). 

Mocht iemand tips hebben hoe we op Instagram het bereik kunnen vergroten, laat 

het ons dan weten. Wij leren graag hoe dit te doen!  

SAVE THE DATE

https://bollenstreek.lions.nl/happen-trappen-bollenstreek-fiets-special-op-18-september
mailto:info@fietsmaatjeshillegomlisse.nl
https://bollenstreek.lions.nl/happen-trappen-bollenstreek-fiets-special-op-18-september
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Figuur 1.   

 

Tenslotte 

…….danken wij iedereen voor de inzendingen en bijdragen!  Inzendingen voor de 

volgende Nieuwsbrief zijn uiteraard weer welkom. 

Dit is dankzij alle bijdragen een mooie zomereditie geworden!  

Wij hopen dat wij de lezers van onze Nieuwsbrief: de Fietsmaatjes, hun gasten en de 

contactpersonen hiermee weer veel informatie hebben gegeven. Degenen die de website 

volgen ofwel Facebook en Instagram,  hebben waarschijnlijk al veel informatie tot zich 

genomen of gekregen. Velen onder ons blijken toch veel plezier te beleven aan de Nieuwsbrief 

enerzijds omdat ze zich niet op social media begeven ofwel het gewoon leuk vinden om het 

nog eens door te nemen.  

We hebben weer veel dingen gedaan en ondernomen en we hebben ook 

weer de nodige verzoeken gekregen. Daarbij hebben we ook altijd wel de 

ambitie om bij te willen blijven dragen aan het welzijn van de inwoners 

van Hillegom en Lisse met de inzet van de duofietsen. Daarom moeten we 

wel blijven communiceren en PR bedrijven. Veel activiteiten komen veelal 

op dezelfde schouders neer en daarom hebben wij in de Nieuwsbrief de 

luidspreker – oproepen geïntroduceerd. Wij hopen van harte daarmee de 

aandacht te trekken en mogelijke interesse.  

 

Wij wensen een ieder veel lees- en fietsplezier toe.  

En, uiteraard een mooie zomer! 

Samenstelling, redactie en lay-out ook deze keer:  Astrid Kromhout en Christa Portegies 

Wil je up to date blijven, volg dan voor het laatste nieuws onze website, Facebook en Instagram. 
Wat vind je van deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via  

info@fietsmaatjeshillegomlisse.nl 

 

FIguur 2.   
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