
 

  

 

Voorwoord – Joop den Blanken 

Deze Nieuwsbrief is weer goed gevuld. Afgelopen 

maanden hadden we het behoorlijk warm en hebben 

we het hitteplan uit de kast moeten trekken. Ook 

hebben er diverse evenementen plaatsgevonden 

waaronder de Dahlia Mozaïeken in Hillegom en Lisse. 

Wat mooi dat we dat dit jaar door de inspanningen 

van Ferdinand Warmerdam voor elkaar hebben 

gekregen.  

We waarderen enorm de hulp van die vrijwillige stekers en de 

ondersteuning bij de diverse markten. En zeker niet te vergeten de 

coördinatie van Bianca en Harriet. Er blijkt dat naast het “fietsen” nog 

wel eens wat meer wordt gedaan.   

Het weer heeft afgelopen weken wel wat natte buien gekend maar 

voor de natuur was dit hard nodig. Helaas neemt het aantal corona 

gevallen ook weer toe. Het blijft dus belangrijk om de basisregels, met 

name met kwetsbare mensen, in acht te blijven nemen. 

Alle giften, groot en klein, doen ons iedere keer weer 

enorm goed. Het is toch geweldig dat Fietsmaatjes op 

zulke grote steun en waardering kan rekenen uit de 

samenleving. Dit is zeker in deze tijden niet 

vanzelfsprekend. We waarderen dit zeer en danken al 

onze donateurs van harte voor hun bijdrage. 

We willen de lezers van deze Nieuwsbrief ook op de hoogte houden 

van wat er zoal speelt in het land. De Vereniging Lokale Fietsmaatjes 

Nederland is per 1 oktober opgericht. Fietsmaatjes Haarlemmermeer 

gaat binnen afzienbare tijd van start. Zodra die stichting daadwerkelijk 

operationeel is, zullen wij daarover zeker berichten. Fietsmaatjes 

Nederland heeft 5 oktober jl. een dag georganiseerd bij Van Raam. 

Peter doet daarover in deze Nieuwsbrief verslag.  

11 Oktober hebben wij een presentatie gegeven en een gesprek gehad met een aantal 

commissie- en gemeenteraadsleden van Lisse. We hebben begrepen dat zij het een geslaagd 

en waardevol werkbezoek hebben gevonden. Zij waren heel enthousiast over wat wij allemaal 

doen. Ook is er nog even op de duofiets gefietst.   

Gelukkig zijn wij afgelopen maanden weer in staat geweest met regelmaat bij elkaar te komen 

en elkaar “live” te spreken en af te stemmen.  

Ik wil graag bij deze iedereen hartelijk danken voor alle inzet in afgelopen maanden. 

We hebben weer veel gepresteerd met elkaar! 
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Mededelingen Bestuur  

Afgelopen periode hebben we als bestuur de taken besproken en zijn de rollen verdeeld. 

Christa neemt de rol van secretaris met aandachtsgebied Communicatie en PR, Peter blijft 

penningmeester met het aandachtsgebied Techniek en Joop wordt de voorzitter met 

aandachtsgebied Coördinatoren. Wel willen we het bestuur voor de continuïteit uitbreiden naar 

5 personen. Dus meld je aan of vertel het aan anderen. 

Een van de belangrijke agendapunten tijdens de overleggen was de vraag voor een nieuwe 

duofiets. Fietsmaatjes Hillegom Lisse heeft nu ca. 140 vrijwilligers en 140 gasten. Belangrijk 

blijft dat er weer extra vrijwilligers bijkomen.  In Hillegom blijkt evenals eerder in Lisse, dat het 

gebruik van de duofiets zo is toegenomen dat de planning volloopt en er behoefte is aan een 4e 

fiets in Hillegom. In principe gaan we akkoord met de aanschaf van een nieuwe fiets maar 

daarvoor moeten wel extra gelden beschikbaar zijn.  

Dankzij diverse donaties komt de nieuwe duofiets in zicht.  

Welkom   

“Met elkaar maken wij de wereld een beetje mooier”  

Rob Wijfjes’’ 

 

Rob – Van harte welkom!  

 

We hebben gezocht en gevonden. Rob Wijfjes is, naast het 

“fietsmaatjesschap”, de nieuwe coördinator in Hillegom. De 

afgelopen weken is hij door Lucas Schalkwijk verder wegwijs 

gemaakt en heeft hij de rol van Lucas overgenomen.  We zijn heel 

blij met de komst van Rob in ons team.  Rob, wij wensen jou, 

samen met Bianca de Vries, veel plezier in deze rol.   

 

Meer weten over Rob? Klik dan hier! Hij stelt zich graag verder voor. 

https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/portfolio/rob-wijfjes-coordinator-fietsmaatjes-

hillegom/ 

 

Nieuwe vrijwilligers  

 

Welkom aan alle nieuwe vrijwilligers. Wij wensen jullie heel veel succes met de gasten waar 

jullie mee fietsen. Het zou leuk zijn als we jullie ervaringen, met foto, in de Nieuwsbrief terug 

kunnen lezen. 

 

Word ook Fietsmaatje!   

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld dat er in Hillegom een wachtlijst is voor 

gasten die graag op pad zouden willen met een fietsmaatje. In verschillende kranten, de 

nieuwsbrief en via social media zijn oproepen gedaan om nieuwe vrijwilligers te werven. 

Maar jullie, als gast en vrijwilliger, kunnen ook helpen. Als je aan familie en vrienden over 

je ervaringen vertelt, zeg er dan bij dat ze heel welkom zijn als vrijwilliger! Of moedig ze 

in ieder geval aan om eens naar de website te gaan of contact op te nemen met de 

coördinator. Misschien kun je zelf al wat van hun vragen beantwoorden. De beste reclame 

is natuurlijk als ze het van de enthousiaste vrijwilliger of gast zelf horen!  

 

 

https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/portfolio/rob-wijfjes-coordinator-fietsmaatjes-hillegom/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/portfolio/rob-wijfjes-coordinator-fietsmaatjes-hillegom/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/portfolio/rob-wijfjes-coordinator-fietsmaatjes-hillegom/
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Vacatures (3) 

 

➢ Coördinator Lisse 

Jeannette van Kleef, coördinator Lisse, gaat ons per 1 december 

a.s. verlaten. Hierbij doen wij een oproep onder onze vrijwilligers.  

Is er iemand van jullie die Harriet zou kunnen ondersteunen in de rol van coördinator? 

Eventueel kunnen we de taken over 3 personen verdelen. Daar kan dan in gezamenlijkheid 

met Harriet over worden gesproken en afgestemd worden. Als je wilt weten wat het inhoudt 

kun je Harriet bellen op 06 43195379.  

➢ Technisch Beheer Hillegom  

➢  

Koos en Leen zoeken een “partner in crime” voor het technisch beheer. 

Wil jij je technische kennis inzetten voor een goed doel en tegelijk 

je kennis vergroten? Wij zoeken iemand die ons technisch team in 

Hillegom wil aanvullen!   

Het technische team in Hillegom is op zoek naar ondersteuning bij het 

onderhoud van de duofietsen.                                                          

De duofietsen worden steeds vaker en door verschillende vrijwilligers 

gebruikt.  

Op dit moment zijn er vier duofietsen “up en running” in Hillegom. 

Koos en Leen zoeken nu nog een paar handjes om te helpen bij het onderhoud en repareren 

van de fietsen maar ook in het geval van calamiteiten. Met drie personen denken zij sneller 

te kunnen handelen.  

Zij zijn op zoek naar iemand met twee rechterhanden en technisch inzicht, die het leuk vindt 

om zich hiervoor in te zetten. Bij voorkeur heb je kennis van fietsen met elektronische 

ondersteuning. Dit is geen harde eis want Leen en Koos kunnen je van alles leren. Ze 

werken met een onderhoudsplan per fiets en daar waar het kan werken ze gezamenlijk. 

Onze gasten en vrijwilligers fietsen vooral door de week maar ook in de weekenden. Het 

komt wel eens voor dat zij bijvoorbeeld met een lekke band staan en dan echt wat hulp 

nodig hebben. We zijn weliswaar goed verzekerd en kunnen veel oplossen, maar 

calamiteiten kunnen we niet voorspellen.  

Dus heb jij een technische knobbel en vind je het leuk om samen met Leen en Koos de 

duofietsen draaiend te houden? Stuur dan een mailtje naar 

technischbeheerhillegom@fietsmaatjeshillegomlisse.nl.  Leen of Koos nemen dan snel 

contact met je op.  

 

➢ Vacature Regelaar/spin in het web/spil 

 

                                 Lees verder op pagina – 4 -  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:technischbeheerhillegom@fietsmaatjeshillegomlisse.nl
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➢ Vacature Regelaar/spin in het web  

 

Ben jij een echte regelaar en heb je goed zicht op wat er allemaal nodig is en gedaan 

moet worden bij deelname aan activiteiten en evenementen?   

Wil jij jouw kennis inzetten voor een goed doel en ons team ontlasten van 

deze regelrol? 

Wij zoeken iemand die ons team wil aanvullen als spin in het web bij 

lokale evenementen die vooral in het voor- en najaar in Hillegom en Lisse 

worden georganiseerd. Denk bv aan Hillegom in Beweging en de 

zomermarkt in Lisse. Fietsmaatjes Hillegom Lisse heeft afgelopen jaren 

een mooi netwerk aan contacten opgebouwd en we worden nogal eens uitgenodigd om 

aan activiteiten mee te doen. In principe bespreken we in januari/februari waar we wel of 

niet aan mee gaan doen. Daarmee wordt dan duidelijk wat er wanneer gewenst wordt. 

In deze rol heb je intensief contact met de coördinatoren en communicatie. Je stemt met 

hen af wanneer en waar het evenement plaatsvindt, wie de contactpersonen zijn en over 

het doel van onze deelname. Als dat nodig is, benader je vrijwilligers en vraag je of ze 

willen komen helpen en jij maakt dat zij hun rol tijdens het evenement goed kunnen 

vervullen. Je zorgt ervoor dat het communicatiemateriaal op orde is en je stelt daarvoor 

een handige materiaalkist samen. De innerlijke mens van de vrijwilligers bij de 

stand/kraam ga je natuurlijk ook goed verzorgen. Onze eerste wens is een draaiboek dat 

gemaakt wordt en up-to-date blijft. 

Heb jij goede en leuke ideeën? Uiteraard zijn die altijd welkom en bespreekbaar! 

Heb je zin in deze rol als spin in het web, neem dan contact op met de coördinator in Hillegom 

of Lisse. We spreken je graag! 

 

Donaties en andere ondersteuning 

 

Nieuwe Duofiets in zicht dankzij mooie donaties  

 

Het J.C Ruijgrok fonds heeft al € 5.000,- gedoneerd. Deze 

grote vrijgevigheid heeft ons blij verrast. Zo komt een 

nieuwe duofiets snel dichterbij!    

En..elk jaar is het weer spannend: Hoeveel leden van de 

Rabobank Bollenstreek hebben op Fietsmaatjes Hillegom 

Lisse gestemd in de Rabo ClubSupport actie?  

Op 12 oktober was penningmeester Peter Lommerse 

uitgenodigd op het kantoor van Rabobank Lisse. Daar 

kregen hij en teamlid Astrid Kromhout een cheque uitgereikt met het prachtige bedrag van € 

2.965,85! We zijn er enorm blij mee en danken alle leden van de Rabobank van harte dat ze 

op ons hebben gestemd!  

De fietstocht van de Lions “Happen en Trappen” gaat ons nog verrassen met een bijdrage.  

Er staan nog meer potjes op het vuur maar daarover later meer.  

De verwachting is dat we begin 2023 een nieuwe fiets kunnen bestellen en hopelijk hebben we 

die dan eind maart 2023 beschikbaar.  

 

https://jcruigrokstichting.nl/
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport
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Coffee deals      

Het overzicht van de coffee deals is weer opgefrist. De recente versie 

wordt voortaan op de website geplaatst. Omdat er regelmatig wijzigingen 

zijn hebben we besloten het overzicht niet meer te plastificeren en in de 

fietstas te doen.  Hier is dus de laatste versie van het overzicht te 

downloaden. Het Broodthuis in Noordwijk (Langevelderslag) is toegevoegd. 

 

Evenementen - terugblik   

 

Dahlia mozaïeken een groot succes foto’s ontwerp etc. toevoegen 

We hebben voor het eerst in ons bestaan twee mozaïeken gestoken 

met dahlia’s. Het was een gezellige klus die we met elkaar hebben 

verricht bij plantencentrum Jonkheer, die de ruimte kosteloos 

beschikbaar heeft gesteld. Ook aan de “ínwendige” mens werd gedacht. 

Pizza’s werden besteld en grotendeels 

gesponsord door Restaurant Pinokkio uit 

Hillegom.   

Velen handen maakten ‘licht’ werk. Het 

resultaat mag er zijn. Van secretaris tot 

vrijwilliger, zelfs een gast en ontwerpster van 

de tekening, hebben meegewerkt onder 

leiding van Ferdinand Warmerdam, die hiervoor zijn netwerk heeft 

ingezet. 

We hebben geen prijs gewonnen maar wel een eervolle vermelding 

omdat we 2 identieke mozaïeken hebben weten te maken. 

2023 Na veelvuldig aandringen vanuit diverse 

hoeken hebben we besloten om in 2023 

toch nog een keertje deel te nemen. We willen het dan 

wel in een andere vorm gieten. 

Daarover volgend jaar dus meer. Met de fa. Jonkheer is 

al overeengekomen dat we daar weer mogen komen steken.  

De “stekers” van dit jaar hebben laten weten volgend 

jaar weer mee te willen doen. Superfijn om dat nu al te weten. 

  

Zomer- en jaarmarkten   

 

In Lisse werd op 6 augustus De Zomermarkt georganiseerd. De markt bleek echt een succes. 

Het was een leuke dag, prachtig weer en doorlopend veel belangstelling. Het was erg leuk om 

samen met een aantal vrijwilligers (Fietsmaatjes) op de markt te staan. Fijn dat zij geholpen 

hebben. In Lisse heeft de zomermarkt tot het moment van dit schrijven daadwerkelijk geleid 

tot 2 duo’s en een enkele vrijwilliger. 

 

 

 

 

 

 

Hoftuin 

 

 

't Vierkant   

 

https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/wp-content/uploads/Horecadeals-sept-2022-versie-14-sept-.pdf
https://www.pinokkiohillegom.nl/
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De jaarmarkt in Hillegom was op een warme dag die voor 80% bezocht werd door mensen 

buiten de eigen regio. Onze stand, voor de Maartenskerk, hebben we 2x verplaatst. De locatie 

van de verschillende verenigingen/stichtingen was niet echt ideaal en werden niet heel goed 

bezocht. Ondanks de warmte zijn er toch verschillende korte ritjes gefietst op de twee 

duofietsen. 

Nou maar afwachten of deze dag, net als 

Hillegom in Beweging, aanmeldingen op gaat 

leveren. Hillegom in Beweging heeft nl. in juli 

een tiental nieuwe aanmeldingen van 

vrijwilligers opgeleverd. De wachtlijst was 

hiermee goed geslonken tot 2 gasten en het 

basisrooster flink gevuld, waardoor er alleen 

nog mogelijkheden zijn om op zondag te 

fietsen. 

 

 

 

Lions Bollenstreek - Happen en Trappen 

Barre tocht toch een groot succes! 

 

Ondanks de weervoorspellingen bleek de door Lions 

georganiseerde Happen en Trappen 18 september 

een hartverwarmend succes. De opbrengst van deze 

fietstocht werd toegekend aan Fietsmaatjes Hillegom 

Lisse. Duofietsen waren aangeboden om zo ook 

mensen te laten meefietsen die zelf minder mobiel 

waren. Daar is in een aantal gevallen dankbaar 

gebruik van gemaakt. Op moment van dit schrijven 

is nog niet bekend wat de opbrengst is, maar we zijn 

immers met elke bijdrage blij. 

Een terugblik op deze gezellige dag ? Klik dan hier   

 

Week van de ontmoeting 29 september t/m 6 oktober  

 

In het kader van de Week van de Ontmoeting 

werden er allerlei activiteiten georganiseerd in 

Lisse en in Hillegom.   
 

Een van onze doelen is om mensen even uit hun 

eenzaamheid te halen. Nieuwe plekken 
ontdekken met leuk gezelschap terwijl je ook 

nog lekker sportief bezig bent. Gewoon fijn de 

zinnen verzetten. Dat geldt voor jong en oud, als vrijwilliger en als gast.  Wij zijn daarom 

ook ambassadeur van "Een tegen eenzaamheid" en hebben daar dus afgelopen periode op 
verschillende manieren aandacht voor gevraagd. 

 

 

 

 

 
Zomermarkt Lisse 

https://www.blikoplisse.nl/item/13291-lions-benefiettocht-voor-fietsmaatjes-barre-tocht-groot-succes
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Dementievriendelijk Hillegom  

Theatervoorstelling - Ik begrijp je beter 

 
Door toneelgroep Erverea werd een prachtige 

voorstelling gegeven, die eenieder in het hart 

raakte!  De Werkgroep Dementievriendelijk 
Hillegom nodigde inwoners van Hillegom – en 

omgeving - van harte uit voor deze voorstelling 

afgelopen 19 september in het Fioretti College in 
Hillegom.  De voorstelling was gratis, aanmelden 

was gewenst maar hoefde niet.  Peter dank voor 

jouw verslag!  

 

“Een ziekte die ons allemaal kan overkomen” – Peter Wiegel 

 

“Bianca had mij laten weten dat ze i.v.m. haar vakantie niet kon komen. Dus dacht ik “ik 

maak er een verslagje van”.  

 

Ik zag dat er vele auto's ook vanuit de Zilk naar het mooie Fioretti College reden. Ikzelf was 

er ca. 10 minuten voor aanvang, snel een bekertje koffie en de zaal in. Het was er stampend 

druk. Ik liep naar voren en op de 1e rij op de was nog 1 stoel vrij, daar heb ik 

plaatsgenomen. Rechts van mij was een wat oudere dame en als ik om me heen keek waren 

de ouderen in de meerderheid. 

Al gauw werd de avond geopend en sprak mevrouw Karin Hoekstra, wethouder Infrastructuur 

van de gemeente Hillegom. De heer Jan van Rijn, wethouder van het Sociaal Domein was 

helaas verhinderd. 

Karin Hoekstra sprak zich uit over de overweldigende opkomst. Ca. 250 mensen hadden zich 

vooraf opgegeven maar er waren er al ruim 300 aanwezig. Er was geen enkele stoel meer 

onbezet en er moesten nog stoelen worden bijgehaald.  

 

Zij vertelde dat dit alweer de 2e keer was dat zo een avond wordt georganiseerd op 

uitnodiging van de gemeente. En dit allemaal in het teken van Duurzaam Ouder worden in de 

gemeente Hillegom.  

 

De voorstelling werd verder begeleid door Mireille Oosterhof van ERVAREA (leren door 

beleven). Interactief; met de gehele zaal werden kleine geheugenoefeningen gedaan die met 

veel gelach en plezier werden ondergaan. 

Het toneelstuk werd in een aantal delen uitgevoerd door Jet en Harry, een wat ouder 

echtpaar. 

Vele aanwezigen waaronder ikzelf hebben menige traan gedroogd met de zakdoek,  

van emotie over wat deze giga rotziekte en volksziekte nummer 1 met zich meebrengt. 

Ook heb ik veel gelachen en ben ik blij deze uitnodiging te hebben mogen ontvangen. Mijn 

gebruikelijke zwemavond is niet doorgegaan maar ik heb wel weer het nodige geleerd. 

De geregelde hulp die ik zelf onlangs aan mijn dementerende overbuurman heb mogen  

geven is goed geweest. 

Een ziekte die ons allemaal kan overkomen; dan ben je blij als er iemand is die zich 

om je bekommert”.  

 

Landelijk zijn in “dementievriendelijke gemeenten” vele activiteiten. Voor meer informatie voor 

Lisse klik hier en in Hillegom  werkgroep opgericht. Mails kunnen naar 

dementievriendelijkhillegom@gmail.com Of zie website van WelzijnsKompas. 

 

 

https://www.ervarea.nl/node/231
https://www.dementie-lisse.nl/
mailto:dementievriendelijkhillegom@gmail.com
https://welzijnskompas.nl/
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Evenementen - vooruitblik  

 

 

22 Oktober Bollenmarkt 2023 – schep de lente!  

 

Op zaterdag 22 oktober van 10.00 – 16.00 uur, wordt een bollen- én plantenmarkt 

georganiseerd waarvan de opbrengst is voor FMHL. Ferdinand is druk bezig geweest met alle 

partijen bij elkaar te brengen.  Er worden een aantal kramen rondom de Oude Pomp geplaatst 

en de markt staat volledig in het teken van de verkoop. De bollenleveranciers, 

gerenommeerde kwekers uit Hillegom en Sassenheim,  

zijn geregeld.  

Er komt een kraam met bloeiende producten die 

bemand wordt door mensen met veel expertise op dit 

gebied. Wil je dit voorjaar Klein Keukenhof in je tuin of 

een kleur- en geurrijk balkon? Kom dan langs! En, 

schep de lente! “Onze eigen” Ferdinand Warmerdam en 

Jan Vledder en zijn dochter geven professioneel advies. 

Dé gelegenheid om je slag te slaan voor een mooie 

kwaliteit bloembollen.  Wij staan daar natuurlijk met 

een duofiets!  

 

 

Vrijwilligersavond   

 

De vrijwilligersavond, gepland op woensdag 16 november, belooft een gezellige 

avond te worden. Er zijn al ideeën om de avond te gaan invullen, uiteraard met 

voldoende ruimte om elkaar beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Houd 

deze avond dus vrij en noteer de datum alvast in de agenda 

 

Voor dit jaar zijn we “rond”  

 

En met deze evenementen zijn we voor dit jaar “rond”. Laten we hopen dat corona ons het 

komende jaar minder “in de weg” zal zitten en dat we weer mooie evenementen kunnen 

beleven. 

We hopen in januari weer een mooie kalender te kunnen samenstellen van alle activiteiten die 

dan om ons heen gaan plaatsvinden. Wel hebben we besloten in januari/februari 2023 vast te 

stellen waar we wel aan mee gaan doen en waaraan niet. Op basis van ervaringen van 

afgelopen jaren zijn we steeds beter in staat vast te stellen waar het zinvol is voor FMHL en 

wanneer niet. Het deelnemen aan de evenementen legt een deel van het jaar een groot beslag 

op de tijd van de coördinatoren. Dit blijkt dan vaak een periode dat er zich gasten en 

vrijwilligers melden. En daar willen zij zich vooral op richten. 

Voor het deelnemen aan evenementen volgend jaar gaan we op zoek naar iemand die zich 

daar specifiek op wil richten. Ben je nieuwsgierig? Lees dan wat voor “spin in het web” we 

zoeken onder kopje “vacatures” pagina 4. 

Save the 

dates 

 

Bollenmarkt 2021 
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Zonder vrijwilligers geen Fietsmaatjes   

 

Fietsmaatjes, jullie zijn geweldig en wat doen jullie goed werk! – Cristel de Groot 

 

We ontvingen dit mooie berichtje van Cristel. Tegelijk geeft dit 

een dubbel gevoel. Hartverwarmend hoe je als vrijwilliger een 

verschil kunt maken. En ook verdrietig dat Christels vader de 

duofiets moest opgeven. We wensen haar en haar ouders veel 

sterkte en goede tijden samen.  

 

“Wij merken dat mijn vader geen besef meer heeft van de 

dingen om hem heen. Hoe mijn paps in de beginperiode nog 

mee trapte op de fiets en genoot van deze tripjes, is dat op 

dit moment niet meer het geval. In overleg hebben we besloten om met het fietsen te stoppen. 

Mijn vader maakt nu weer plek voor iemand anders die enorm zal gaan genieten van zulke 

fijne fietstochtjes. Met Aad (Fietsmaatjes) heb ik ook wel app contact gehad. Hij vroeg dan wat 

informatie over mijn paps, zodat hij een “praatje” met mijn vader kon maken. 

Dat vond ik zo lief van Aad! 

 

Namens mijn mams en mij, heel veel dank dat 

mijn paps mocht genieten van jullie fiets!” 

 

                       Hartelijke groeten, Cristel 

 

                                    

                                  Cristel dankjewel voor dit mooie compliment!  

 

                                          

            

 

Berichten vanuit de Techniek 

 

Duofiets H4 had afgelopen periode bandenpech, 

maar dankzij onze verzekering waren gast, 

vrijwilliger én fiets weer snel thuis. Onze 

technische mannen zorgden er meteen weer voor 

dat het bandje werd geplakt en de fiets weer 

meteen in gebruik genomen kon worden. Top!  

Ook Duofiets L7 kreeg panne onderweg. Heel 

toevallig reed Harrie door Hillegom met duofiets 

1, die hij net bij Bike Total / van den Brink had 

opgehaald. De vrijwilliger is toen met fiets 1 verder gereden en Harrie heeft fiets 7 

meteen bij Brinkman ingeleverd, waarna hij met de bus naar huis is gegaan. 

Wat een goeie reddingsactie Harrie! 

Van een nieuwe vrijwilliger kregen we na de eerste rit met zijn moeder dit 

compliment: “Goed geregeld alles! Chapeau!” Fijn om te horen. 

 

Fietsmaatjes, jullie 

zijn toppers!  
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Jammer genoeg constateren we de laatste tijden wat slordigheden met 

betrekking tot de fietsen. Voordat je weer op pad gaat lees eens de 

instructies door. Of, als het toch onduidelijk voor je is, bel of mail dan 

een van de technisch beheerders of de coördinator. Mocht je toch graag 

weer eens een opfris”proefrit” willen hebben, meld dat dan. Beter 

voorkomen dan genezen! 

Helaas blijken deuren, hekken of rolluiken niet altijd goed op slot 

te zijn gedaan of het sleutelkastje staat nog open ofwel de sleutel 

ligt er niet in.  

Met regelmaat wordt door Technisch Beheer en/of de 

coördinatoren hier toch even een mail over gestuurd. We kunnen 

niet altijd achterhalen wie wat waar heeft gedaan dus komt er 

een mail naar iedereen.   

Er zijn weer een aantal nieuwe waterdichte “tassen” aangeschaft. Die kunnen we 

komende maanden weer goed gebruiken   

Bezoek aan van Raam – Peter Lommerse 

  

Op initiatief van Fietsmaatjes Nederland is er een bezoek georganiseerd aan duofietsen 

producent van Raam in Varsseveld. Vanuit FMHL zijn Bram (Lisse), Leen en Koos 

(Hillegom) en Peter (penningmeester) naar het oosten van het land geweest. 

 

In totaal hadden zich 34 mensen aangemeld van 20 verschillende 

fietsmaatjesorganisaties.  Na de vriendelijke ontvangst is de groep in twee groepen 

opgedeeld. Wij hebben eerst een rondleiding door de fabriek gekregen en zijn onder de 

indruk geraakt van de moderne apparaten die bij Van Raam gebruikt worden. 

Lasersnijder, 3D-printers, lasmachines en andere technische hoogstandjes konden we 

bewonderen. Vooraf heeft iedereen de mogelijkheid gekregen om vragen in te sturen met 

betrekking tot het gebruik van de fun2go fietsen. Deze zijn in een bijeenkomst van 

anderhalf uur besproken. Tijdens dit gesprek was er voldoende tijd om ervaringen van de 

fietsmaatjesorganisaties uit te wisselen. Niet onverwacht was dat iedereen tegen dezelfde 

uitdagingen oploopt. Ook blijkt dat er creatieve oplossingen gevonden zijn. 

 

Na de lunch die we buiten in het zonnetje konden genieten, 

was het tijd om de nieuwe versie van de fun2go te 

bekijken. Eerst werd er verteld welke veranderingen er zijn 

t.o.v. de huidige versie. Er zijn zeker verbeteringen in de 

aandrijvingssystemen aangebracht, maar het grote verschil 

zit hem in het uiterlijk van de fiets. Zo goed als alle 

draaiende delen zijn uit het zicht gewerkt. De fiets ziet er 

zeer strak uit. De verwachting is dat de nieuwe fun2go 

vanaf begin tweede kwartaal 2023 leverbaar zal zijn. Dit is 

vooral afhankelijk van de beschikbaarheid van de benodigde onderdelen. 

 

Voordat we weer richting huis gingen hebben we een korte proefrit gemaakt op twee 

verschillende types rolstoelfietsen. Mochten we in de toekomst over gaan tot het 

aanschaffen van een rolstoelfiets, dan hebben we de eerste korte kennismaking al gehad. 

 

We kunnen terugkijken op een leuke, leerzame en geslaagde dag. 

 

 

Kast weer netjes 
op orde 
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Zien fietsen doet fietsen – Harriet en Bianca, coördinatoren Lisse Hillegom 

 

Flexibel fietsen 

De laatste tijd zijn er steeds meer vrijwilligers die graag flexibel willen fietsten in plaats van 

een vast dagdeel. Bijvoorbeeld vrijwilligers die nog werken of een onregelmatig rooster 

hebben. Zij plannen zich dus zelf in op de vrije plekken. Dit is wel handig want hierdoor zijn 

de fietsen steeds goed bezet. Daar waar vrijwilligers met een vaste plek soms annuleren 

kunnen flexibele roosteraars de plek weer vullen.  

Het vraagt echter wel van alle vrijwilligers 

discipline om het rooster goed in te vullen. Dus 

vaste vrijwilligers moeten steeds op tijd hun 

rooster voor 2 maanden invullen. Daarna mogen 

de flexibele vrijwilligers kijken waar een plaats vrij 

is.  

Maar in de praktijk blijkt dat er wel een addertje 

onder het gras zit. Iedereen moet behalve de rit 

invullen ook goed letten op invullen van de juiste 

tijd!   

 

Vul de exacte tijd in dat je de fiets gebruikt. Van halen tot weer terugbrengen.  

Voorbeeld: Een fiets staat gereserveerd door een vaste vrijwilliger van 13.30 tot 16.30 

uur. Nu kan het zijn dat een flexibele vrijwilliger denkt: “het is mooi weer, ik kan nog even 

een ritje maken met mijn vader of moeder voor het eten”. Hij roostert dan bijvoorbeeld in 

op 16.30 tot 18.00 uur omdat hij ziet dat een fiets om 16.30 vrijkomt.  Ook de vrijwilligers 

die proefritten verzorgen willen nog wel eens inroosteren na een middagrit.  

In de praktijk blijkt dat de vaste vrijwilliger soms de fiets later terugbrengt omdat hij nog 

wat nagepraat heeft met de gast. We zijn gewend om een dagdeel te beschikken over de 

fiets.   

Natuurlijk is het fijn dat de fietsen zoveel mogelijk gebruikt worden en dat gasten zoveel 

mogelijk kunnen genieten.  

Conclusie: vul precies de tijd dat je de fiets gebruikt.  

Let op: er bestaat wel een ochtend- en middag deel. Het ochtenddeel gaat tot 13.00 uur. 

Het middagdeel start om 13 uur. Dus zorg dat de fiets op tijd terug is.   

 

Extra fietsen? 

Kijk, voordat je met je gast een extra rit 

afspreekt, of de fiets daadwerkelijk vrij is in 

SamenFietsen. Dit om teleurstellingen te 

voorkomen.  
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Wil je andere vrijwilligersmogelijkheden of een interessante 

hobby, onder de aandacht brengen? Dan kan dat hier!  

 

Als vrijwilliger ben je heel belangrijk voor je gast. En dus ook voor Fietsmaatjes. 

Sommige van onze vrijwilligers en gasten doen eveneens vrijwilligerswerk voor 

andere organisaties. Wij bieden hier de ruimte om die organisaties en hun doelen onder de 

aandacht te brengen. Vertel wat jou drijft om ze te steunen, wat je doet en wat je meemaakt. 

Misschien levert het je verse vrijwilligers op!  In een eerdere Nieuwsbrief hebben we aandacht 

besteed aan Annechien. In deze Nieuwsbrief de beurt aan Fons en Astrid.  

 

Fons van Tongeren – Wandel je mee?  

 

Vind je het leuk om met een groep een uurtje langs een 

groene route te wandelen? De routes variëren en de 

wandeling gaat altijd door vanaf een vaste plaats en op 

dezelfde tijd. De wandelingen zijn gratis en je hoeft je niet 

van tevoren op te geven. Wandel je gezellig met ons mee? 

Een wandeling vinden? Klik hier voor meer informatie. 

 

Astrid Kromhout - Fietsen en …Fossielen? 

 

Sinds een aantal jaren fietsen mijn moeder en ik samen op de duofiets en dat doet ons 

allebei veel plezier. In het dagelijks leven ben ik tekstschrijver. Daarom help ik het 
Fietsmaatjes communicatieteam met teksten schrijven en redigeren.  

Schrijven doe ik al mijn hele leven graag. Daarnaast heb ik een fascinatie voor 

wetenschap en paleontologie. Daarom ben ik lid van de Werkgroep Pleistocene 
Zoogdieren en zit ik in de redactie van hun tijdschrift Cranium.  

 

Paleontologen onderzoeken het 
uitgestorven leven aan de hand van 

fossielen: versteende resten. En dat is 

zeker geen ver-van-mijn-bed-show. Je 

kunt zelf fossielen vinden op onze 
Nederlandse stranden. Een van de 

meest indrukwekkende fossielen vind ik 

een mammoetkies. Geen kleintje ook: het is vaak een flinke bonk.  
Het is zo’n apart gevoel om iets in je handen te hebben dat zo oud is, een kies van een 

dier dat misschien al een miljoen jaar geleden leefde. Mammoeten liepen hier rond in het 

Pleistoceen, het tijdperk dat loopt van 2,5 miljoen jaar geleden tot circa 10.000 jaar 

geleden. In die tijd was de Noordzee er niet, je kon gewoon naar Engeland lopen.  
 

Aan de hand van al die fossielen reconstrueren de verzamelaars en onderzoekers het 

leven in het verre verleden van onze aardbol. Als redactielid van Cranium zit ik eerste 
rang bij nieuwe ontdekkingen en kan ik ervoor zorgen dat die artikelen wat makkelijker 

leesbaar worden voor iedereen die geïnteresseerd is. Over al deze dingen en (veel) meer 

schrijf ik stukjes op mijn website. Als je zin hebt neem eens een kijkje: 

www.azztridwonders.nl . En misschien tot ziens op het strand! Laat het me weten als je 
een fossiel hebt gevonden!  

 

 

 

https://www.gezondnatuurwandelen.nl/wandelen/vind-een-wandeling/
https://www.pleistocenemammals.com/
https://www.pleistocenemammals.com/
http://www.azztridwonders.nl/
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Fietsmaatjes in den lande  

 

FM Haarlemmermeer op de pedalen helpen 

 

Vanaf medio september kunnen mensen in Hoofddorp 

en Nieuw-Vennep ook op de duofiets stappen, bij de 

kersverse stichting Fietsmaatjes Haarlemmermeer! 

Joop, Leen en Peter hebben de enthousiaste 

initiatiefnemers met raad en daad bijgestaan. Want hoe 

meer mensen die niet mobiel zijn, kunnen gaan fietsen, 

hoe beter wij het vinden. 

Sinds het initiatief voor FM Haarlemmermeer in maart 

2022 werd gestart, is er een bestuur aangesteld en 

staan er al gasten en vrijwilligers in de startblokken. 

Een stalling in Hoofddorp is geregeld en de eerste duofiets is inmiddels afgeleverd. Later 

dit jaar volgt hopelijk een tweede. Voor 2023 staat Nieuw-Vennep op de planning met 

twee duofietsen. Het kersverse bestuur heeft al diverse contacten gelegd om sponsoren 

voor deze fietsen te vinden, meldt secretaris Piet Kouwenhoven. “Wij worden en zijn door 

Fietsmaatjes Hillegom Lisse goed geholpen om onze organisatie op te zetten. Wij maken 

graag gebruik van hun praktijkervaringen”, laat hij weten. 

Vereniging Lokale Fietsmaatjes Nederland 

 

1 oktober jl. is de “ Vereniging Lokale Fietsmaatjes Nederland” opgericht.  

De leden zijn de zelfstandig opererende Lokale Fietsmaatjes Organisaties. Fietsmaatjes 

Hillegom Lisse heeft zich hierbij aangesloten.  

De vereniging wil de onderlinge  samenwerking, hulp en betrokkenheid van Lokale 

Fietsmaatjes Organisaties bevorderen en hun gezamenlijke belangen behartigen. 

De Vereniging wil met name een platform voor de leden zijn waarop ze elkaar onderling 

met raad en daad kunnen ondersteunen. Sommige zaken kunnen beter op landelijk 

niveau geregeld worden.  De Vereniging kan haar leden naar externe partijen 

vertegenwoordigen en eventueel verbintenissen daarmee aangaan. 

Als Vereniging kunnen de leden gezamenlijk het concept van Fietsmaatjes Nederland 

uitdragen en er zo voor zorgen dat er steeds meer lokale Fietsmaatjes ontstaan.  

Fietsmaatjes NL – terugblik 2021 

Het aantal Fietsmaatjes stichtingen in Nederland is afgelopen jaren enorm gegroeid.   

In 2012 begon Fietsmaatjes met 1 lokale organisatie met 50 vrijwilligers en gasten. In 2021 

waren dat35 lokale organisaties met meer dan 2000 vrijwilligers en 2000 gasten, waarvan 

29 organisaties eigen fietsen hebben.  

Al die organisaties maakten het mogelijk dat in totaal 2.138 mensen die niet meer 

zelfstandig kunnen fietsen tóch kunnen fietsen. Dat is toch prachtig! 

Tezamen zijn er nu 142 duofietsen beschikbaar, 48 meer dan het jaar ervoor! De 142 

duofietsen staan gestald op 87 verschillende locaties. Eén duofiets wordt gedeeld door ca 

17 gasten.  
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En hoeveel fietsvrijwilligers zijn er dan in Nederland? In totaal zijn 

er 2.338 vrijwilligers in 2021!  

Hoeveel vrijwilligers zijn ervoor nodig om deze organisaties 

draaiende te houden? In totaal zijn er in 2021 330 teamleden 

actief in de organisaties. 51 mensen hebben een dubbele functie, 

bijvoorbeeld secretaris en coördinator gasten & vrijwilligers. Ruim 

40% van de teamleden fietst ook als vrijwilliger met een gast. 

In totaal hebben zij 21.481 fietsritten gemaakt in 2021. Dat is 

meer dan een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor!  

Alle lof voor al deze vrijwilligers die dit mogelijk  maken.  

Op deze website is nog meer informatie te vinden met name over 

hoe een Lokale Fietsmaatjes op te richten en welke 

ondersteuning daarbij te krijgen is. Met regelmaat worden er 

informatiebijeenkomsten gehouden.  

 

Oproepen  

 

Een aantal Fietsmaatjes heeft gehoor gegeven aan de 

oproep voor de feestcommissie. En er hebben zich een 

aantal Fietsmaatjes gemeld voor de “denktank” om met 

Joop en Ferdinand mee te denken over het vinden en 

werven van donateurs en sponsoren. In de volgende 

Nieuwsbrieven kunnen we daar vast meer over vermelden. 

 

Tenslotte 

 

Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze nieuwsbrief: hartelijk dank! We hebben hem 

weer met plezier samengesteld. Al deze ervaringen, cijfers en activiteiten maken dat we ons 

realiseren dat Fietsmaatjes meer is dan fietsen alleen. En dat het samen fietsen de spil is 

waarom alles draait.  

We gaan nu de herfst en de winter in, waarin het weer niet altijd zo uitnodigend is. Hopelijk 

lukt het iedereen nog mooie tochtjes te maken, of elkaar op een andere manier toch te 

ontmoeten.  

 

De volgende nieuwsbrief staat voor december op de rol en onze niet aflatende oproep blijft: 

heb je iets te melden, stuur het op naar info@fietsmaatjeshillegomlisse.nl!  

 

  

 

 

  

Deze nieuwsbrief is 

tot stand gekomen  

dankzij diverse 

inzendingen van 

foto’s en 

belevenissen.  

En m.m.v. Bianca, 

Dorine, Harriet, 

Joop, Leen en Peter 

 

Samenstelling, 

redactie en lay-out 

Astrid Kromhout 

Christa Portegies  

 

Up-to-date blijven 

over  recente 

ontwikkelingen of 

laatste nieuwtjes ? 

 

Volg dan onze 

website , Facebook 

of Instagram 

 

En, wat vind je van 

deze nieuwsbrief? 

Laat het ons weten! 

 

 

https://fietsmaatjes.nl/
mailto:info@fietsmaatjeshillegomlisse.nl

