
 
 

Voorwoord - Joop den Blanken          

De laatste nieuwsbrief van dit jaar ligt weer voor 

je. Wat een kunststukje. Complimenten voor de 

makers. Het jaar is bijna om en wat is die toch 

snel omgevlogen. Als we terugblikken dan is er 

weer veel gebeurd. 

De stalling in Lisse voor de nieuwe L7 duofiets kwam zeer 

moeizaam tot stand. Een verhaal apart waar we als bestuur 

lering uit getrokken hebben. Niemand die ons een gratis 

stalling wilde verschaffen dus uiteindelijk hebben we een 

stalling gehuurd bij Stek. Maar de nieuwe fiets, geschonken 

door Stichting De Carolusgulden, rijdt heerlijk (vraag dit maar 

aan Sint en Piet). Gelukkig kwam L7 goed van pas want de 

reparatie aan L1 duurde veel langer dan verwacht en zo kon 

in het voorjaar toch vaak gefietst worden.  

Totaal zijn er wel 2000 ritten gemaakt dit jaar - een nieuw 

record! 

Na een warme zomer, waarin we ook het ‘‘Hitteplan” uit de 

kast hebben moeten halen, begonnen de activiteiten weer.  

Dit jaar hebben wij weer mooie bedragen toegekend gekregen 

van verschillende organisaties, fondsen en bedrijven. Een 

aantal organisaties hebben ons als goed doel gekozen voor 

een van hun activiteiten. Zonder in dit voorwoord volledig te willen zijn, blikken wij 

daarop terug verderop in deze nieuwsbrief.  

Wij willen nogmaals alle sponsoren en donateurs hartelijk bedanken voor hun steun. 

Alleen met hun hulp krijgen we de begroting ook dit jaar weer sluitend. 

Ik wil dit voorwoord besluiten met een “zorg” maar ook met een wens voor 2023. 

Om onze mooie organisatie op de lange termijn te laten voortbestaan hebben we 

ook vrijwilligers nodig die bestuurs- en teamrollen willen vervullen. Gelukkig zijn de 

vacatures voor de rol van coördinator in zowel Hillegom als Lisse vervuld. Daar ben 

ik blij mee. Maar nu nog de versterking van het bestuur, iemand die spin in het web 

wil zijn bij evenementen, en een helpende hand voor de technici.   

Ook namens Christa en Peter, wens ik jullie allemaal prettige kerstdagen en een 

gezond 2023. 
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Van de penningmeester - Peter Lommerse    

 

“Dit geeft ons allemaal altijd weer goede moed om door te gaan” 

Nadat ik mij eind 2021 had aangemeld om in aanmerking te 

komen voor een bestuursfunctie binnen Fietsmaatjes Hillegom 

Lisse ben ik, na enkele gesprekken, toegetreden tot het bestuur. 

In de gedachte dat ik, in de ca 2 jaar die ik nog mag werken, 

redelijk rustig kennis kon maken met Fietsmaatjes ben ik gestart. 

Toen enkele weken later Gerard ter Harmsel zijn functie neerlegde 

na 4 roerige jaren veranderde dat idee. Gezien mijn financiële 

achtergrond kon ik meteen op de centjes gaan letten. En dat doe 

ik graag. Gerard bedankt voor de overdracht en de ondersteuning. 

 

Er is in 2022 wederom hard gewerkt aan twee doelstellingen: 

1. Zo veel mogelijk geld zien binnen te krijgen  

2. Zo min mogelijk geld uit te geven en toch goed te functioneren. 

Ik denk dat we met beide tevreden kunnen zijn. Op het moment van schrijven 

hebben we bijna € 24.000,- aan inkomsten kunnen bijschrijven. 

Deze inkomsten bestaan uit: 

• bijna € 6.000,- aan bijdragen van gasten 

• bijna € 3.000,- aan opbrengst van de Bollenmarkt in Hillegom (zie verderop) 

• bijna € 3.000,- aan opbrengst van de Rabo ClubSupport. Deze jaarlijks 

terugkerende actie bleek weer een succes. Het grote aantal stemmen geeft ons de 

indicatie dat onze activiteiten worden gezien en gewaardeerd. 

• En, € 12.000,- aan bijdragen van diverse vaste en eenmalige donateurs.  

We krijgen de komende weken nog te horen wat het resultaat van de Kerstfair van 

het Fioretti College Lisse is.  

Buiten de geldelijke donaties is natuurlijk de schenking van de nieuwe duofiets L7 

door Stichting Carolusgulden ook het vermelden waard.  

 

Aan directe kosten hebben we een bedrag van bijna € 9.000,- uitgegeven. Daarnaast 

hebben we voor bijna € 5.800,- drie nieuwe accu’s moeten aanschaffen om ervoor te 

zorgen dat we lekker kunnen blijven fietsen. Dus in totaal zullen we rond de             

€ 15.000,- aan kosten uit gaan komen.  

Dit wil helaas niet zeggen dat we over het hele jaar geld gaan overhouden. Om 

Fietsmaatjes op termijn te kunnen blijven volhouden zullen we geld moeten zien te 

sparen voor het vervangen van fietsen (voor zover ze niet geschonken worden) en 

accu’s. Daar zijn grote bedragen voor nodig. Maar al met al kunnen we terugkijken 

op een goed verlopen jaar. 

 

Vooruitblik 2023 - Voor volgend jaar staat het volgende op het programma: 

➢ Start Lokaal Initiatief Fietsmaatjes De Zilk/Ruigenhoek met één fiets. 

➢ Uitbreiding van één fiets in Hillegom in het voorjaar (zodat de reservefiets 

weer als reservefiets ingezet kan worden) 

➢ Beoordelen of Fiets Lisse 1 of Hillegom 2 vervangen moet(en) worden. 

➢ Volle kracht vooruit om ook in 2023 de nodige fondsen binnen te krijgen.  
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Hieraan kan iedereen zijn of haar steentje bijdragen. We spreken veel 

mensen die zeer lovend zijn over onze stichting en wat we doen. Doen ze 

dat ook tegen jou, geef dan aan dat ze ons heel makkelijk kunnen 

ondersteunen. Op de website is de mogelijkheid om met de rode knop snel 

een bedrag te doneren. Wij zijn blij met elke bijdrage.  

        

Afscheid    

Jeannette van Kleef   

We hebben voorafgaand aan het teamoverleg eind november 

stilgestaan bij het afscheid van Jeannette. Onder genot van een 

kopje koffie met lekkere koek heeft Harriet Jeannette hartelijk 

bedankt voor haar inzet en meedenken. Jeannette kon een mooi 

boek van Marjon Bolwijn “Levenslessen van 100-jarigen” in 

ontvangst nemen. Jeannette heel veel leesplezier en nogmaals 

hartelijk dank!   

 

                                Welkom  

Cees Hobo – coördinator Lisse  

Per 1 januari a.s. neem ik de rol van Jeannette over. Even 

terug blikken hoe het voor mij allemaal is verlopen bij 

Fietsmaatjes Hillegom Lisse (FMHL) 

 Op 1 januari 2012 ben ik met pensioen 

gegaan en dan krijg je een heleboel vrije 

tijd. Daar wil je dan een zinvolle invulling 

aan geven. Zodoende kwam ik terecht bij 

“FnG -  Fiets en Geniet”.  Een afdeling van de Ren- en 

Toervereniging De Bollenstreek.  

Zij organiseren in de zomermaanden elke dinsdagochtend een fietstocht van 

ongeveer 35 km. Iedereen kan daar aan meedoen. In de zomer van 2014 lag er een 

flyer van Fietsmaatjes op de tafels waarin stond dat zij vrijwilligers zochten om mee 

te fietsen.  

Inmiddels had ik een mijnheer leren kennen die in Eikenhorst woonde. Hij fietste 

vaak in zijn “eentje” een rondje Essenlaan, Spekkelaan. Hij was gelijk enthousiast 

toen ik hem over FM vertelde en zodoende kwamen we samen bij FMHL. Maar gezien 

zijn hoge leeftijd werd dat te zwaar en ging het fietsen niet meer. Vanaf die tijd ben 

ik elke week met hem een rondje met de auto gaan rijden.  

Hij hield van vergezichten in de polder en de zee. In januari 2019 overleed deze 

mijnheer en heb ik weer contact gezocht met FenG en FM. Daar heb ik nu ook weer 

een vaste buddy waar ik met veel plezier samen mee fiets. Toen kwam de vraag 

voor een nieuwe coördinator en ik dacht: ”Waarom niet? Laat ik het maar proberen”.   

Cees, van harte welkom in ons team! Je ziet zelf wat andere mensen nodig 

hebben en dat is precies wat we zoeken in een coördinator. Veel plezier!   

 

 

 

https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/steun-ons/
http://www.fietsengeniet.nl/
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Fietsen in het duin 

Ook dit jaar zijn we heel blij dat Waternet ons weer twee 

ontheffingen heeft gegeven om met de duofiets de 

Amsterdamse Waterleidingduinen in te gaan. Zo kan er 

met elke duofiets een maand lang van de natuur en de 

rust genoten worden. De voorwaarden zijn o.a. dat we 

niet te snel fietsen, alleen met de duofiets met ontheffing 

op verharde paden komen, en niet in de weekenden of op zon- en feestdagen op pad 

gaan. Er zijn meer voorwaarden bekend bij de vrijwilligers. Lees ze af-en-toe weer 

door, want het zou zonde zijn als we dit privilege moeten missen terwijl zoveel 

gasten en vrijwilligers van genieten. 

 

Vacatures 

In zijn voorwoord vraagt Joop er al aandacht voor: we hebben nog steeds een aantal 

‘vacatures’ voor rollen binnen het team.  

Gelukkig is er eentje vervuld: sinds de oproep in de vorige nieuwsbrief heeft zich een 

nieuwe coördinator, Cees Hobo, voor Lisse gemeld. Daar zijn wij en natuurlijk Harriet 

erg blij mee!   

Maar nog steeds zou hulp en ondersteuning op de volgende gebieden heel welkom 

zijn. Klik hier voor meer informatie op de website. 

- Ondersteuning bij technisch beheer, zowel in Lisse als in Hillegom   

- Hulp bij de organisatie en uitvoering van evenementen, als een spin in het web 

- Algemene bestuursleden 

- Vrijwilligers als fietsmaatje: deel je enthousiasme met iedereen die je spreekt! 

 

Terugblik evenementen  

 

In het voorjaar hebben we met acht duofietsen meegedaan met de “Grote Bollen 

Fietstocht” om het 10-jarig jubileum van FM Teylingen te vieren. Zeker een idee 

om ook zoiets te doen als wij in 2023 ons lustrum vieren. 

We hebben meegedaan aan “Hillegom in Beweging” en we hebben op diverse 

markten gestaan om meer informatie over onze mooie activiteiten te geven en om 

extra vrijwilligers te werven.  

In september hebben we voor het eerst meegedaan aan de Dahliadagen. Onze 

vrijwilligers staken bij Jonkheer Plantencentrum twee identieke dahliamozaïeken, 

naar ontwerp van Cathy du Bois. Daarvoor kregen we een eervolle vermelding van 

de jury. In het zonnige weekend fietsten velen langs onze creaties. Zo’n leuke 

gezamenlijke inspanning in de sfeer van de Bollenstreek, dat gaan we dus volgend 

jaar weer doen!  

Eind oktober/begin november dachten we dat het wel over was met “evenementen”. 

Maar niets bleek minder waar. We gaan nog even door en er valt nog meer te lezen 

onder “donateurs en andere ondersteuning”.  

 

https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/vacatures-voor-diverse-rollen-als-vrijwilliger/
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“We houden Lisse b(l)oeiend” – Floralis   

Op 14 november organiseerde de gemeente Lisse een 

bijeenkomst voor verenigingen waarbij Harriet aanwezig is 

geweest. Deelnemers waren afkomstig van sport- en 

cultuurverenigingen en levensbeschouwelijke en 

maatschappelijke instellingen. Doel was om verenigingen 

samen te brengen, te leren kennen en van elkaar te leren. 

Waar ben je goed in, wat is succesvol en wat kun je elkaar bieden. Wat vooral aan 

de discussietafels ter sprake kwam was de gedeelde behoefte aan een financiële 

ondersteuning van de gemeente, eventueel een bedrag dat door de organisaties 

gebruikt kan worden voor structurele zaken zoals iT-ondersteuning en ruimte. De 

uitkomst van deze avond wordt vastgelegd in een verslag voor het 

gemeentebestuur. Er komt een vervolg, waarbij het wenselijk is dat we vanuit 

Fietsmaatjes met iets meer mensen vertegenwoordigd zijn.  

 

De vrijwilligersavonden in het voor- en najaar werden goed 

bezocht. Een ideale gelegenheid om elkaar beter te leren 

kennen en om ervaringen uit te wisselen. Van de laatste 

avond wordt nog een extra editie Nieuwsbrief 

gemaakt. De aanwezigen lieten weten dat het een 

gezellige avond was met veel interessante informatie 

en lekker hapjes van KookSaam.   

Allemaal leuke dingen en herinneringen. Al dat moois komt tot stand dankzij de 

inspanningen van al onze vrijwilligers. Iedereen zet zich in naar vermogen.  

Blijf dat doen want wat zijn wij Fietsmaatjes Hillegom Lisse zonder vrijwilligers?  

Donateurs en andere ondersteuning 

 

Op weg naar een nieuwe duofiets, dankzij donateurs en andere support 

Zoals Peter Lommerse in zijn financiële bijdrage vertelt, willen we voor Hillegom een 

achtste duofiets aanschaffen en een eigen duofiets voor De Zilk/Ruigenhoek. De 

duofietsen zijn ons kostbaarste bezit. De gelden hiervoor komen binnen vanuit 

diverse bronnen. Afgelopen maanden zijn we door een aantal organisaties als goed 

doel benoemd voor een van hun activiteiten. Heel divers en stuk voor stuk heel 

waardevol. Hieronder korte impressies. 

 

Happen & Trappen     

In september vond de eerste editie van de fietstocht “Happen en 

Trappen” plaats, georganiseerd door de Lionsclub Bollenstreek. 

Ondanks het regenachtige weer bracht de sponsoring van dit 

evenement voor ons toch € 1.250,- op. Dit bedrag dekt ruim het 

onderhoud van twee duofietsen. Op 8 december kreeg Joop de 

cheque uitgereikt uit handen van Marcel Holscher van Lionsclub 

Bollenstreek.  
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Bollenmarkt   

De “Bollenmarkt” stond dit jaar voor de tweede keer in 

het teken van Fietsmaatjes  Hillegom Lisse. De markt 

vond plaats in het centrum van Hillegom en was  

georganiseerd door Ferdinand Warmerdam met hulp van 

Frans van Riet, Jan Vledder en zijn dochter Maud. Ook 

werd de markt goed bezocht door onze vrijwilligers. De 

inzendingen kwamen van van Zyverden Sassenheim, 

Floralia Lisse en uit Hillegom Green Garden Flower 

Bulbs, Fred de Meulder, CS Weijers en Jan Vledder Plant 

en Brasserie De Houttuin.  En, natuurlijk alle vrijwilligers die geholpen 

hebben Uiteindelijk  leverde de verkoop van de bollen dit jaar weer 

een flink bedrag op van bijna  € 2.740,-. Ook daar zijn we heel blij 

mee.  Het weer was prima en het enthousiasme onder de vrijwilligers 

groot. Er heeft zich zelfs een nieuwe vrijwilliger aangemeld. Het idee 

is om dit evenement jaarlijks te kunnen herhalen zodat eenieder in de regio weet dat 

de Bollenmarkt in Hillegom een blijvertje is.  

 

Kerstfair Fioretti Lisse 

In december werden we nog eens extra verrast. Fietsmaatjes 

werd het goede doel  voor de Kerstfair georganiseerd op 8 

december door het Fioretti College in Lisse. Vlak voor Kerst 

is er nog een avond Kerstfair voor de oudere leerlingen. De 

totale opbrengst is op moment van dit schrijven dus nog niet 

bekend.   

 

Meerlanden 

En de verrassingen bleven in deze maand niet uit. We bleken een van de 

winnaars voor een bijdrage uit het Meerlandenfonds. Op 15 december 

kregen wij een cheque uitgereikt van maar liefst € 250,- .    

 

KinderGemeenteRaad 2022 Hillegom     

Project “Adopteer een duofiets” 

Woensdagavond 23 november heeft de KinderGemeenteRaad 2022 van gemeente  

Hillegom vergaderd. Eén van de acht ingediende plannen waarover ze gingen 

besluiten, was ons project ‘Adopteer een duofiets’. De KinderGemeenteRaad werd  

gevormd door leerlingen van Groep 8 van de Daltonschool.  

Ze hadden zelf een viertal fracties gemaakt, 

fractienamen bedacht en eigen fractielogo's ontworpen! 

In de eerste termijn hebben zij alle acht plannen besproken.  

De Raad had een budget van € 2.000,- om aan een verzoek toe 

te wijzen. 

Harriet van der Kooij en                               
Peter Lommerse 

Ferdinand legt een en ander uit. 

Foto: Nico Kors   

 

https://www.facebook.com/brasseriedehouttuin?__cft__%5b0%5d=AZXGgWpr6B90RKDhV8yX4u77rSoFZ-l3p2oc7AHH0KCxt7WVHC8yzrP5ue3SiwV3PFtn7pN_pGmxokafJ_Cq5zhJXwe-0nZt0WyP11v5a6TDR5BMg_iOeJI4-IjtBqzcPwR9mffBHP_YKJgjgbs9RZZD7Fn4_dIZAZeih_9Hy_fQrjYDrsrlX7deZCRYroXYahkuUkYRXlnADOTVRfjs7JLH&__tn__=-%5dK-R
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Iedere leerling heeft dan ook twee keer het woord gevoerd. Daarbij noemden 

zij kort en krachtig wat zij de goede en minder goede punten vonden. 

De kaarten hielden ze goed tegen de borst en de eerste stemming was 

een enorme verrassing! Het voorstel van Fietsmaatjes Hillegom Lisse zat erbij!    

In de tweede termijn bespraken zij drie creatieve amendementen.  

En bij het stemmen bleek…: die staakten!  

Uit de derde stemronde is er onderling overeenstemming gevonden over 

de verdeling van het budget van € 2.000,- dat de KinderGemeenteRaad 

tot haar beschikking had. De uitkomst was als volgt: 

 

De KinderGemeenteRaad 2023 heeft besloten om  

• € 475,- toe te kennen aan de speeltuinvereniging Kindervreugd voor  

     een schaduwdoek;  

• € 600,- aan de Huttenbouw vereniging voor duurzame plastic bekers en  

• € 425,- aan Hillegom Online voor Hillegom Junior.  

• En tot slot: aan ons, Fietsmaatjes Hillegom Lisse is € 500,-  toegekend  

voor het verder “neerzetten” van ons project ‘Adopteer een fiets’.  

Dit bedrag zal worden toegewezen aan Fiets H4.  

Fijn dat de KinderGemeenteRaad het nut inzag van de diverse ingediende 

verzoeken. Allemaal gefeliciteerd met deze uitkomst!  

En onze dank gaat uiteraard uit naar de KinderGemeenteRaad die het belang van 

onze activiteiten heeft ingezien. Dank ook namens onze gasten en vrijwilligers. 

 

PR   

Christa en Peter hebben 11 oktober een presentatie gegeven aan commissie en 

raadsleden van gemeente Lisse. Wat doen wij allemaal, waar staan wij voor en wat 

hebben wij nodig aan ondersteuning? Dit hebben wij in een genoeglijke 

samenstelling bij de Waterkanten kunnen bespreken en er zijn die avond nog een 

paar proefritjes gemaakt. De commissie- en raadsleden spraken hun enthousiasme 

en waardering uit en zullen FMHL zeker in hun “kring” onder de aandacht brengen. 

  

Op 31 oktober hebben Joop en Christa ook gesproken met de wethouders van het 

Sociaal Domein, Riet Austie (Lisse) en Jan van 

Rijn (Hillegom). Daar hebben wij een 

krachtige presentatie (een zgn. “Pitch”) 

gehouden. We hebben veel aandacht gegeven 

aan wat wij als FMHL zoal betekenen en doen 

binnen het Sociaal Domein maar zeker ook 

welke ondersteuning we nodig hebben in de 

toekomst. Uit dit gesprek zijn de nodige acties 

gekomen zoals het indienen van een formele aanvraag en  er vinden zeker meer 

gesprekken plaats met de beleidsmedewerker in 2023. Wij willen er alles aan doen 

om de continuïteit van onze mooie FMHL-activiteiten ook in de toekomst te 

waarborgen voor Hillegom en Lisse. 

 

 

 
  
  
   

  
  
 

                                                   

                                       

          

                 

                   

                     

                      

              

                    

             

                 

            

           

              

https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/steun-ons/
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Interview  

 

 Wil je andere vrijwilligersmogelijkheden of een interessante hobby,           

onder de aandacht brengen? Dan kan dat hier!  

  

 

“…Ook opa’s en oma’s en gastouders zijn lid van de speel-o-theek” 

                                                                                             - Bianca de Vries 

 

In de vorige nieuwsbrief is aandacht besteed aan het vrijwilligerswerk van 

vrijwilligers betrokken bij FMHL. Naast mijn parttime baan en het coördineren bij 

FMHL ben ik actief betrokken bij de Speel-o-Theek in Hillegom.  

Regelmatig sta ik op de dinsdagochtend in de Speel-o-Theek en ondersteun daar 

collega’s die het teruggebrachte speelgoed ‘tellen’ en klaarmaken om opnieuw uit te 

lenen. Heel anders dan bij FMHL waar ik vooral met ‘ouderen’ te maken krijg. Maar 

ook bij de Speel-o-Theek ontmoet ik naast jonge kinderen, die speelgoed komen 

uitzoeken/lenen, ouderen als opa’s en oma’s die speelgoed komen uitzoeken/lenen 

voor hun kleinkinderen om de oppas(mid)dag in te vullen. Ook opa’s en oma’s en 

gastouders zijn lid van de speelotheek. Want zo hebben zij altijd nieuw speelgoed in 

huis. En, op deze manier wordt iedere speel- en logeerpartij een groot feest!  

 

Is je interesse gewekt, kijk dan eens op de website, klik hier.  Ook hier zijn altijd 

vrijwilligers nodig!!!   

 

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’.  

 

“Met mijn vader naar mijn moeder gefietst” – Leontine Nijhuis 

 

Vandaag voor het eerst op stap geweest! Prachtig weer en  

volop genietend van de mooie herfstkleuren.    

Ik heb mijn vader, Leo de Vries opgehaald in Parkwijk en we 

zijn via Heemstede, zijn voormalige woonplaats, naar  

Saanensduin in Bennebroek gefietst. Daar woont mijn moeder  

en hebben we koffie gedronken. Het was een heerlijke middag  

en mijn vader heeft enorm genoten! 

                                 

 

 

 

http://www.speelotheek-hillegom.n/
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“Allemaal plekken waar mijn ouders vaak zelf hebben gefietst”  -  

                                                                                               Rianne Oorthuis 

Het begon allemaal voor mij en mijn vader met een 

kennismakinggesprek met Inge en Frank Waterreus, wat 

snel al uitgroeide naar een erg gezellig samen zijn onder 

het genot van een kopje koffie.   

Een paar weken later was het echtpaar geslaagd voor het 

Fietsmaatjes-examen en mijn vader kon niet wachten om 

eerste rondje samen met Frank op de fiets te mogen 

maken. En mijn moeder stapte naast Inge op de fiets. 

Dat kleine proefrondje waar zijn geboortestraat onderdeel 

van was, toverde een enorme lach op mijn vaders gezicht. 

De volgende keer op een hele mooie zonnige zondagmiddag 

was de route enorm.   

Hillegom, Bennebroek, Heemstede en Vogelenzang allemaal plekken waar mijn 

ouders herinneringen aan hebben en waar zij vroeger zelf ook vaak samen hebben 

gefietst. Hun wereld werd opeens weer een heel stuk groter. Het klikt daarnaast 

gewoon erg goed met dit stel fantastische vrijwilligers. Het is ook eindelijk een 

activiteit die mijn ouders weer samen kunnen beleven. Dankbaar, moe en voldaan 

waren ze na dit tweede fietsuitje en deze ervaring duurt niet één middag, nee dat 

grote nagenieten dat duurt veel langer.  

Het is nu winter en het wordt wat koud voor een fietsritje maar ik weet zeker dat ze 

nu alweer reikhalzend uitkijken naar mooi lenteweer.     

  
“…. een stukje vrijheid terug dat hij de afgelopen 

jaren is kwijtgeraakt” - Raymundo de Kievit 

                                                                                      

Op een zonnige nazomeravond heb ik een afspraak met Ton 
die mij instructies gaat geven over het gebruik van de 

duofiets. Nadat we elkaar een boks hebben gegeven 

(handen schudden is nog steeds onwennig) en ons 

voorgesteld hebben, gaan we op weg naar de fiets.  

We praten wat en al snel komt het tot de onvermijdelijke 
vraag: “Ik heb begrepen dat je gaat fietsen met…… je 

zoon?”. Inderdaad, ik ga fietsen met mijn zoon Julian en ik 

begrijp dat enige uitleg op zijn plaats is, Julian is immers 

pas 18 en daarmee aanzienlijk jonger dan de gemiddelde 
gast van fietsmaatjes. 

 

Julian heeft een tumor in zijn hersenstam, die er de oorzaak van is dat steeds meer 

lichaamsfuncties uitvallen. Hij is afhankelijk van een rolstoel om ergens te komen; 
staan gaat nog net, maar lopen kan hij niet meer. Bij het Adamas Inloophuis in 

Nieuw-Vennep wees iemand ons op Fietsmaatjes Hillegom Lisse, en dat bleek een 

gouden tip. 
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Het fietsen geeft Julian een stukje vrijheid terug dat hij de afgelopen jaren is 

kwijtgeraakt. Hij vindt het heerlijk om er even uit te zijn en letterlijk uit te waaien. 

Hoe fijn is het dat we dit samen kunnen doen. Even erop uit, mannen onder elkaar. 

En het doet mij goed om te zien hoe hij ervan geniet. Julian is graag buiten, houdt 
van de natuur en kan met kleine dingen gelukkig zijn. Dat alles komt samen tijdens 

het fietsen. En ondanks dat hij weinig energie heeft trapt hij graag een stukje mee.  

 

Samen besluiten we waar we naartoe gaan. Uiteindelijk is dat misschien wel de 
grootste vrijheid die het fietsen hem geeft: zelf beslissen welke kant hij opgaat in 

plaats van de beperkingen die zijn ziekte hem oplegt te volgen. 

 

“Ik hoef niet veel te praten, maar zo samen fietsen is 
OK” – Hans van der Zwet 

 

Mijn naam is Hans en ik heb  maar één zus en dat is Maja.  

Haar man, mijn zwager, Gerard is twee jaar geleden 

overleden. Hij was ook dementerend en woonde de laatste 

periode van zijn leven in de Bernardus. 

Sinds kort fiets ik om de week met mijn zus. Het was de vraag 

of ze mee wilde want het is maar net hoe haar pet staat zeg 

maar.Wonder boven wonder vindt ze het leuk!..Dat valt alles 

mee. Het is wel van: “Kijk uit!!!..Een fiets een auto!!” 

Angstig is ze wel maar dat is niet nieuw. 

Het stukje contact zo samen weg is gewoon echt leuk. Ik hoef 

niet veel te praten (dat is lastig voor me) maar zo samen fietsen is ok! Fietsmaatjes 

mooie actieve organisatie!! De inzet van jullie is Top…Complimenten! 

 

       Techniek 

Een document met handleiding en uitleg voor de vrijwilligers zoals dat in 

Hillegom bestaat, zal ook voor Lisse worden gemaakt. Voor de 

vrijwilligers in Lisse voegen we de bestaande losse informatiedocumenten 

samen. Dat kost wel even tijd want de bedoeling is dat er ook goede foto’s bij 

komen. Mocht iemand het leuk vinden om de technische foto’s i.s.m. met een van de 

technisch beheerders te maken laat het dan even weten.  

 

Zien fietsen doet fietsen  

De afgelopen maanden hebben we weer veel nieuwe gasten op de duofiets geholpen. 

Vrijwilligers melden zich aan na mond-op-mondreclame van enthousiaste vrijwilligers 

en/of om te voorkomen dat een kennis/familielid op de wachtlijst komt te staan. Ook 

zijn er door een afnemende gezondheid gasten gestopt en kon de vrijwilliger al snel 

weer met een nieuwe gast op pad.   

Helaas heeft door de weersomstandigheden de herfstwandeling van Parkwijk geen 

doorgang kunnen vinden. Ook het uitstellen met een week heeft er niet toe 

bijgedragen dat de wandeling door kon gaan. Wel fijn dat onze vrijwilligers bereid 

waren om zich naast het fietsen in te zetten voor deze wandeling. 

 

Mevr. Maja Wortel-van der Zwet 
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Zowel in Lisse als Hillegom hebben we een wachtlijst van een aantal gasten. Wel is 

er nu sprake van een “winterstop”. Een aantal duo’s hebben aangegeven tijdens de 

winter niet te gaan fietsen.  

Een van de fietsvrijwilligers van Langeveldshof (Lisse) heeft zich aangemeld om het 

technisch beheer te ondersteunen. Dit en de komst van Cees Hobo zorgt weer voor 

een goede basis in Lisse, waar ook een aantal vaste vrijwilligers met hand- en 

spandiensten ondersteunen. 

Oproepen    
 

Workshop Dementie     

Voor de vrijwilligersavond hadden wij een spreker 

uitgenodigd om ons wat meer te vertellen over het 

omgaan met dementie en de gasten die de ziekte van 

Alzheimer hebben. Maar een half uur daarvoor blijkt echt te kort. 

Vanuit de aanwezige vrijwilligers in de zaal werd aangegeven dat de 

theatervoorstelling, gehouden in september in het Fioretti College in Hillegom, zeer 

waardevol was. In de vorige nieuwsbrief was daarover meer te lezen. Teruglezen 

kan hier. 

 In januari/februari 2023 wordt er een avond georganiseerd over dementie. 

Interesse en wil je graag deelnemen? Laat dit dan voor 15 januari 2023   

aan de coördinator weten. Heb je situaties waarover je als vrijwilliger meer 

zou willen weten? B.v. hoe te handelen in bepaalde – door jou nader aan te geven – 

voorbeelden. Laat dat dan ook aan de coördinator weten.  

Fietsmaatjes in den lande  -  Rondom ons heen gebeurt er veel!  

 

Haarlemmermeer – Ontwikkelingen over het water 

Afgelopen maanden hebben Leen (techniek), Peter (financiën), Joop (algemeen) en 

Dorine (Social Media) met vrijwilligers van Fietsmaatjes Haarlemmermeer contact 

gehad over onze ervaringen en hoe wij een en ander aanpakken. 

Na een halfjaar voorbereiding met een kleine groep enthousiaste vrijwilligers is 

Fietsmaatjes Haarlemmermeer nu op een punt dat er een solide basis staat waar de 

gast en vrijwilliger zich veilig en welkom kunnen voelen. De eerste duofiets is dankzij 

sponsoring van Zorg en Zekerheid aangeschaft en staat gereed voor gebruik. De 

eerste gasten en vrijwilligers hebben zich al gemeld. Op 11 november was de 

officiële start. 

Klik hier voor een artikel in het Witte Weekblad Haarlemmermeer. 

 

Lokaal Initiatief Fietsmaatjes De Zilk/Ruigenhoek    

Op de laatste vrijwilligersbijeenkomst is bekend gemaakt dat er in 2023 een FM De 

Zilk/Ruigenhoek wordt opgericht.   

Afgelopen periode hebben we veel gepubliceerd over dit mooie Lokale Initiatief dat 

Peter Wiegel, kwartiermaker, op zich heeft genomen. Publicatie in diverse 

weekbladen en zelfs in het Haarlems Dagblad hebben veel aandacht getrokken.  

https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/nieuwsberichten/nieuwsbrieven/
https://www.witteweekbladnieuw-vennep.nl/lokaal/overig/872244/fietsmaatjes-haarlemmermeer-eindelijk-van-start
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In eerdere nieuwsberichten op deze website en in onze Nieuwsberichten en 

nieuwsbrieven, kun je daar meer over lezen.  

Peter Wiegel heeft een eerste gesprek met de coördinatoren van Hillegom gehad.   

Zij hebben de mogelijkheden voor de toekomst besproken, procedures en aanpak. 

Zodra er zicht is op een duofiets nodigt Peter Wiegel de gasten en vrijwilligers die 

interesse hebben getoond, in twee verschillende bijeenkomsten uit om alles nog 

eens toe te lichten. Naar verwachting wordt dit maart 2023. 

En…….wat een geweldige ontwikkelingen afgelopen weken! Een stalling én 
een Technisch Beheerder voor De Zilk! 

 

Simon van der Vossen heeft Lokaal Initiatief De Zilk verrast met het beschikbaar 

stellen van een stalling in De Zilk 

En, als grote verrassing wil hij graag de rol van Technisch Beheerder gaan invullen 
voor De Zilk. 

 

Deze maand hebben Peter Wiegel en Joop den Blanken (voorzitter FMHL) Simon 

opgezocht en de stalling bekeken maar ook goedgekeurd. 
Iedereen bleek in zijn nopjes te zijn; met de stalling, met 

elkaar en dan kunnen we ook nog een nieuwe technisch 

beheerder verwelkomen. 

 
Simon, van harte welkom!  Wij zijn reuze blij dat je ons team 

op deze manier wilt versterken. Onze 

technisch beheerders kunnen jou goed 

wegwijs maken met het onderhoud 
van de duofiets. We gaan zeker nog 

nader kennismaken. 

De komende maanden richten we alle 

pijlen op het verkrijgen van gelden voor een duofiets. 

Vooralsnog ziet dat er veelbelovend uit. 
 

Eventuele donaties om de startkosten van dit initiatief te 

vergemakkelijken en te versnellen zijn natuurlijk altijd 

welkom!  Onder vermelding van LIFMDZ kan via deze link 
hier gedoneerd worden. 

 

 

Tenslotte 
 

Wij zijn weer enorm verrast 

met vele inzendingen en 

bijdragen voor deze Nieuwsbrief.  Aan onze vrijwilligers het 

verzoek om deze Nieuwsbrief ook te delen met hun gast, 
mochten zij deze (nog) niet hebben ontvangen van hun 

contactpersoon of anderszins.  En misschien ook meteen 

een mooi contactmoment?                           

                                             Lees verder op pagina -13-  

Met medewerking van:  

 

 Astrid Kromhout 

 Bianca de Vries 

 Christa Portegies 

 Dorine Lommerse 

 Harriet van der Kooij 

 Joop den Blanken 

 Peter Lommerse 

 

  Samenstelling,         

Redactie en Lay-out: 

 

    Astrid Kromhout 

    Christa Portegies 

 

Inzendingen en foto’s 

blijven welkom. 

 

Volg ons op Facebook 

en Instagram, en 

website met 

nieuwsberichten. 

 

 

https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/nieuwsberichten/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/steun-ons/
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Bijna Kerst, de duofiets even op de handrem, tijd om even stil te staan bij het 

afgelopen jaar. Volgend jaar gaan we weer in de eerste versnelling vooruit.  

Wij bedanken nogmaals al onze 

gasten en vrijwilligers, sponsoren, 

donateurs en anderen voor alle 

inzet, giften en ondersteuning in dit 

jaar.  

Wij wensen eenieder mooie 

Kerstdagen toe. Wij hopen dat zij 

die op dit moment om verschillende 

redenen mindere tijden beleven 

toch die aandacht krijgen waarvan 

zij weer energie, hoop en moed 

krijgen. 

 

Iedereen een goede jaarwisseling toegewenst en dat 2023 weer veel mooie 

fietsmomenten biedt. Veel leesplezier met deze laatste Nieuwsbrief van 2022. 

 

 

  


