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Nieuwsbrief 2 

juni 2020 
1e jaargang  

De tweede 
nieuwsbrief van 
Fietsmaatjes 
Hillegom Lisse 
brengt u op de 
hoogte van de 
ontwikkelingen in 
Coronatijd en 
daarna. 

In maart was daar plotseling het Coronavirus. 
Fietsmaatjes staan noodgedwongen stil. Toch is er ook 
veel in beweging. U leest hier wat er gebeurt achter de 

schermen - letterlijk! 

Agenda 

Even leeg… 

Juni    9 
Vrijwilligersbijeen-
komst **afgelast** 
We zoeken een 
andere mogelijkheid 
om elkaar weer te 
spreken. 
Juni 20  
Sportdag bij 
Waterkanten met 
blinde gasten 
**afgelast** 
Juli   4  
Hillegom in Beweging 
**afgelast** 

We houden goed in de 
gaten waar zich 
nieuwe initiatieven en 
evenementen 
voordoen onder de 
Coronamaatregelen. 
Mocht u iets 
signaleren, laat het 
ons dan weten.  

Voorwoord - “Ook zonder fietsen mooi contact.” 

Met veel plezier sturen we u onze tweede nieuwsbrief. Ik hoop van 
harte dat u hem in goede gezondheid leest. 
We fietsen helaas niet maar we doen er alles aan om dat weer 
mogelijk te maken. We vertellen u hieronder graag over onze 

inspanningen om Corona-veilig 
verder te kunnen. Ik ben ervan 
overtuigd dat het niet lang meer 
duurt voordat we op een 
verantwoorde manier de straat 
weer op kunnen. Tegelijkertijd 
willen we graag weten hoe u 
tegen de situatie aankijkt. 

Daarom krijgt u binnenkort een vragenlijst van ons per mail. Op 
basis van uw antwoorden kunnen wij betere besluiten nemen. Ik 
hoop dan ook dat iedereen de vragenlijst zal invullen. 
Ondertussen ben ik erg blij om te merken dat u met elkaar contact 
houdt. De bloemenactie is daar een hartverwarmend voorbeeld 
van. Maar ook minder zichtbaar is er veel onderling contact. Dat 
lukt dus ook zonder te fietsen en dat is heel mooi. 
Ons jaarverslag en ons beleidsplan laten ook mooie ontwikkelingen 
zien. U kunt ze lezen op onze website. Vorig jaar is Fietsmaatjes 
Hillegom Lisse enorm gegroeid en dat willen we volgend jaar graag 
doorzetten. Zodat steeds meer mensen gezellig samen in de 
buitenlucht kunnen bewegen! Daar draaien 
onze wielen voor. 
Ik hoop u snel weer in levenden lijve te 
kunnen ontmoeten. Tot die tijd - kijk ook 
eens op Facebook en de website voor leuke 
verhalen en actueel nieuws. 

Esther Tait - Voorzitter 
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Fietsen in Coronatijd 

Dan is het zulk mooi weer en stonden de bollenvelden in bloei - 
steekt het Coronavirus een stok tussen de spaken van onze 
duofietsen! Iedereen vindt het erg jammer dat we niet kunnen 
fietsen. Zo jammer, dat Fietsmaatjes Nederland een Corona 
taskforce in het leven heeft geroepen. In de taskforce bespreken de 
Fietsmaatjes uit heel Nederland creatieve oplossingen om toch 
weer veilig te kunnen fietsen. Fons, een van onze vrijwilligers, zit 
namens ons in de taskforce. Zo volgen wij de ontwikkelingen op de 
voet.  

Fietsschermen, 
gezichtsmaskers, regels 
voor veiligheid, het 
komt allemaal aan bod.  

Wij willen ook graag 
weten wat uw wensen 
zijn. Daarom krijgt u 
binnenkort een 
vragenlijst. Want 
Fietsmaatjes draait om 
u! 

Het bestuur wil nog niet 
gaan fietsen zolang de 
regels en voorwaarden 
nog niet helemaal 
duidelijk zijn. Hierover 
zijn we in gesprek met 
de GGD, Fietsmaatjes 
Nederland en hebben 
we contact gehad met de gemeenten. Zodra wij het verantwoord 
vinden om weer te gaan fietsen hoort u dat meteen. 

Lees hier meer over de ontwikkelingen rondom fietsen tijdens 
coronatijd.

Ondersteuning voor 
communicatie 

Maar liefst drie mensen 
meldden zich bij Christa 
om haar te ondersteunen 
bij de communicatie over 
Fietsmaatjes Hillegom 
Lisse. 

Cheyenne 
Kunkels (24) 
heeft een 
fulltime baan 
in Human 
Resources. 
Zij houdt 

voor Fietsmaatjes de 
sociale media zoals 
Facebook en Instagram 
bij. 

Fons van 
Tongeren (63) 
is functioneel 
systeem-
beheerder 
geweest en 
heeft daarna 
jaren in de 
zorg gewerkt. 
Hij 

ondersteunt communicatie 
met computeroplossingen, 
bij evenementen en bij het 
ontwerpen van diverse 
middelen. 

Astrid 
Kromhout 
(54) heeft 
als 
communi-
catie-
adviseur 

gewerkt en is freelance 
tekstschrijver. Zij helpt bij 
het schrijven van teksten, 
het benaderen van de 
pers, en bij het 
communicatieplan. 

https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/portfolio/cheyenne-kunkels-social-media/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/portfolio/cheyenne-kunkels-social-media/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/portfolio/fons-van-tongeren-communicatie-pr/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/portfolio/fons-van-tongeren-communicatie-pr/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/portfolio/astrid-kromhout-communicatie-pr/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/portfolio/astrid-kromhout-communicatie-pr/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/fietsen-tijdens-de-corona-periode/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/portfolio/cheyenne-kunkels-social-media/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/portfolio/cheyenne-kunkels-social-media/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/portfolio/fons-van-tongeren-communicatie-pr/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/portfolio/fons-van-tongeren-communicatie-pr/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/portfolio/astrid-kromhout-communicatie-pr/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/portfolio/astrid-kromhout-communicatie-pr/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/fietsen-tijdens-de-corona-periode/
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Weetjes 

Nu ook op 
Instagram 

Cheyenne heeft 
Instagram verrijkt 
met Fietsmaatjes 
Hillegom Lisse. Dus 
fiets naar Insta en 
volg ons voor mooie 
foto’s en verhalen!  

Theo en Theo 
De 92-jarige Theo 
fietst sinds enige 
tijd met zijn neef 
Theo, die ook 
technisch beheerder 
is van de duofietsen 
in Lisse. Aan dit duo 
is in het 
bewonersblad 
Binnen van 
woningcoöperatie 
Stek een mooi 
artikel gewijd. Lees 
het interview hier. 
(blz.10/11) 

Marjan in 
spotlight 
Marjan, coördinator 
in Lisse, is 
geïnterviewd voor 
het blad van 
Welzijnskompas. Zij 
is daarnaast ook 
medewerkster van 
Lemon Hill, en heeft 
haar eigen B&B IN 
de Leidsevaart. 
Lees meer over 
deze bezige bij. 
  
99-jarige gast Nel 
in Haarlems 
Dagblad 

Inspirerend! Deze 
optimistische en 
vrolijke dame geeft 
een kijkje in haar 
leven tijdens de 
Coronacrisis. Lees 
hier meer. 
(Facebook) 

Coffee to go 

In de vorige nieuwsbrief meldden we dat 
Fietsmaatjes Hillegom Lisse bij een aantal 
horecazaken koffie en thee met korting 
krijgen. Per 1 juni zijn cafés en restaurants 
onder strikte voorwaarden weer open. Soms 
moet je reserveren en dat lukt voor 
Fietsmaatjes niet altijd. Ook toiletbezoek is 
misschien niet altijd mogelijk. Hoe we 
hiermee omgaan is onderwerp van overleg. In 
ieder geval is het geen probleem om koffie en 
thee te bestellen en buiten op een bankje op 
te drinken. In de zomer een prima idee. En 
ook nu blijft het lage tarief gelden. 

Bedankt voor de bloemen! 

Was u ook zo blij verrast? Op een frisse zonnige dag in april ging 
opeens de bel. Gasten en vrijwilligers, ook mensen op de wachtlijst, 
kregen allemaal een fleurig bosje tulpen. Kwekers de heer en 
mevrouw Van Rijssel, beiden gast, sponsorden de bloemen. Een 
paar van de reacties: “Doet een mens goed.” “Een lief gebaar.” 
“Gauw weer op de fiets.” De rondbrengers hadden naar eigen 
zeggen “een TOPmiddag”. Lees hier meer en geniet na van de leuke 
foto’s. 

https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/fietsen-met-bloemen/
https://www.instagram.com/fietsmaatjeshillegomlisse/
https://issuu.com/stek-wonen/docs/20191218_stek_binnen_34-2019__geheel_def_p5?fr=sYTg4ZjU4ODkyMw
https://issuu.com/stek-wonen/docs/20191218_stek_binnen_34-2019__geheel_def_p5?fr=sYTg4ZjU4ODkyMw
https://issuu.com/stek-wonen/docs/20191218_stek_binnen_34-2019__geheel_def_p5?fr=sYTg4ZjU4ODkyMw
https://welzijnskompas.nl/de-reizende-ster-2/
https://welzijnskompas.nl/de-reizende-ster-2/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=590076578261572&id=298606024075297
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=590076578261572&id=298606024075297
https://www.instagram.com/fietsmaatjeshillegomlisse/
https://issuu.com/stek-wonen/docs/20191218_stek_binnen_34-2019__geheel_def_p5?fr=sYTg4ZjU4ODkyMw
https://issuu.com/stek-wonen/docs/20191218_stek_binnen_34-2019__geheel_def_p5?fr=sYTg4ZjU4ODkyMw
https://issuu.com/stek-wonen/docs/20191218_stek_binnen_34-2019__geheel_def_p5?fr=sYTg4ZjU4ODkyMw
https://welzijnskompas.nl/de-reizende-ster-2/
https://welzijnskompas.nl/de-reizende-ster-2/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=590076578261572&id=298606024075297
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=590076578261572&id=298606024075297
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/fietsen-met-bloemen/
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Rabobank Bollenstreek doneert duofiets nummer 5 

Op 31 maart haalden vrijwilligers Harrie en Gerard een nieuwe 
duofiets op bij Bike Totaal in Hillegom. Daarna reden zij direct door 
naar de Rabobank Bollenstreek in Hillegom. De Rabobank heeft 
namelijk onze vijfde duofiets gedoneerd, waar we heel blij mee zijn! 
Jan van Egmond, directeur Particulieren en Private Banking, en 
Jacqueline Vonk, medewerker van de bank, verwelkomden Harrie en 
Gerard zonder handen te schudden. Lees alles hier. 

Jaarverslag 2019 online 

Het Jaarverslag 2019 staat online, download het 
hier.  

We verklappen hier alvast wat u waarschijnlijk 
allang wist: Fietsmaatjes Hillegom Lisse is enorm 
gegroeid in 2019.  

Het aantal vrijwilligers is in een jaar tijd meer 
dan verdubbeld. Van 21 in Lisse en 16 in 

Hillegom op 31 december 2018 naar 37 in Lisse en 
43 in Hillegom op 31 december 2019.  

Het aantal gasten groeide nog sneller dan het aantal vrijwilligers: van 
19 in Lisse en 14 in Hillegom op 31 december 2018 naar 47 in Lisse 
en 56 in Hillegom eind vorig jaar. 

Uitgebreidere statistieken staan in het Jaarverslag, bijvoorbeeld over 
het aantal gereden kilometers en de bezettingsgraad, of het bezoek 
aan de website en alle evenementen.  

Tot slot vindt u natuurlijk in het jaarverslag de financiën, de Staat van 
Baten en Lasten en de Balans. Veel leesplezier! 

Weetjes 

Leen in dienst bij 
HOZO 
Vrijwilliger Leen is 
sinds kort 
medewerker welzijn 
bij HOZO. In de 
nieuwsbrief van 
HOZO schrijft hij: 

“Door 
mijn 
activi-
teiten bij 
Stichting 
Fiets-
maatjes 
en mijn 
werk als 

vrijwillig chauffeur 
op de HOZO-bus 
was ik bij sommigen 
al bekend. Dat heeft 
er zeker aan 
bijgedragen dat ik 
mij nu twee dagen 
in de week mag 
inzetten voor de 
technische dienst en 
de afdeling 
gastvrijheid.” Wij 
wensen Leen veel 
werkplezier toe!

Nieuwe aanmeldingen  
We zijn erg blij dat we 
zelfs in deze periode een 
aantal nieuwe 
aanmeldingen van 
vrijwilligers en gasten 
hebben gekregen. Zodra 
het mogelijk is, worden 
de nieuwe vrijwilligers 
uitgenodigd voor een 
proefrit als dat nog niet 
net voor de 
coronaperiode is 
gebeurd. Wij hopen dat 
ook zij binnen afzienbare 
tijd kunnen gaan 
genieten van mooie 
fietstochten. 

https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/sponsors/anbi-gegevens/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/sponsors/anbi-gegevens/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/rabobank-bollenstreek-doneert-nieuwe-duofiets-2/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/rabobank-bollenstreek-doneert-nieuwe-duofiets-2/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/sponsors/anbi-gegevens/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/sponsors/anbi-gegevens/
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Stalling bij Meerlanden Hillegom in gebruik 

In de vorige nieuwsbrief vertelden we al dat we bezig waren met 
een extra stalling bij Meerlanden. Dat is gelukt! Begin mei kon Leen 
fiets 2 Hillegom op deze mooie plek stallen. Wij zijn heel blij dat 
Meerlanden deze stallingsruimte aan heeft geboden. Tegen de tijd 
dat we Fiets 2 kunnen gaan gebruiken, zijn de richtlijnen voor deze 
stalling opgesteld en verspreid.

Even voorstellen: onze vrijwilligers 

Als iemand weet hoe leuk 
het is om samen op de 
duofiets te stappen, dan 
bent u het. Uw verhalen 
kunnen nieuwe mensen 
over de drempel helpen 
om Fietsmaatje te 
worden. Daarom stellen 
we graag onze 
vrijwilligers en gasten 
kort voor stellen op onze 
website (zie linkjes). 
Astrid van het team 
Communicatie neemt de 
komende tijd contact op 
met de vraag of ze u kort 
mag interviewen. Hoe bent u bij Fietsmaatjes terechtgekomen? Wat 
vindt u er fijn aan? Waar bent u naar toe gefietst? Astrid schrijft 
een tekstje, dat na uw goedkeuring op de website komt. Ze 
overlegt ook met u of het, eventueel verkort, op Facebook en/of 
Instagram mag. Zo deelt u uw ervaringen en helpt u Fietsmaatjes 
Hillegom Lisse om meer vrijwilligers aan te trekken.

Hunkeren naar 
fietsen 
Bericht van nieuw 
Fietsmaatje Jos 
Peltenburg: 
“Is me dat een 
tegenvaller. Meld ik 
me rond de 
jaarwisseling - een 
goed voornemen - 
als vrijwilliger bij 
Fietsmaatjes...barst 
er een virus los.  
Mijn fietsmaatje is 
Hans. Hans is sinds 
zijn geboorte blind, 
maar zoals ik het 
ervaar geenszins  
gehandicapt. Ja 
natúúrlijk, hij heeft 
op onbekend terrein 
een maatje nodig.  
Daarom wil ik heel 
graag met Hans op 
de duofiets langs de 
bollenvelden  
fietsen.” 

Dit is een ingekorte 
versie. Binnenkort 
staat het hele 
verhaal op onze 
website. Lees dan 
ook over de 
Luisterlijn en het 
fietsavontuur 
waarbij schaamrood 
een rol speelde. 

“Was die vervelende 
corona nu maar 
voorbij, dan kunnen 
Hans en ik op de 
duofiets elke week 
op pad.” 
Groeten aspirant 
fietsmaatje Jos 

https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/vrijwilligers/ervaringen-van-vrijwilligers/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/gasten/ervaringen-van-gasten/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/vrijwilligers/ervaringen-van-vrijwilligers/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/gasten/ervaringen-van-gasten/
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Inloggen op 
roostersysteem via site 
Vrijwilligers kunnen nu 
via de website 
rechtstreeks inloggen in 
het roostersysteem 
“SamenFietsen”. Lees hier 
meer. 

De Vliegende Winkel 

Helaas is onze samenwerking met de 
“Vliegende Winkel“, een project van het 
Fioretticollege, door de Coronacrisis in het 
water gevallen. Wel hebben we een mooie 
flyer van de studenten mogen ontvangen. 
Hun docente, Ashanti Haverkamp, heeft 
hier nog de finishing touch aan kunnen 
geven. We gaan deze flyer zeker in de 
nabije toekomst gebruiken. Hij is te 

downloaden op de website.  

Gelukkig zijn alle studenten die 
aan dit project hebben 
meegedaan geslaagd! Ook Jos 
Tukker danken we natuurlijk voor 
zijn inzet bij dit project. De 

jongeren hebben dit enorm leuk 
gevonden en hebben er van 
genoten, aldus Ashanti. 

Ritcertificaat of fiets adopteren: sponsor Fietsmaatjes! 

Afgelopen periode hebben we 
vorm weten te geven aan 
verschillende mogelijkheden om 
Fietsmaatjes Hillegom Lisse te 
steunen, door sponsoring, door 
donaties of bijvoorbeeld door 
bepaalde werkzaamheden te 
verrichten of diensten te 
verlenen. 

Mensen kunnen bijvoorbeeld Rit-certificaten kopen of een fiets 
adopteren. Zo zijn er producten voor elke wens en portemonnee 
waarmee personen en bedrijven ons kunnen ondersteunen. 
Hiermee hopen wij het duofietsen in de bollenstreek in de toekomst 
te financieren en voort te zetten. 

Mocht u iemand weten die wellicht geïnteresseerd is, neem dan 
contact op met Joop om dit door te spreken. Joop stuurt ook graag 
een brief waarin hij de mogelijkheden toelicht. 

Op de website vindt u alle informatie. 

Certificaat

BEVESTIGT HIERMEE DAT 

Naam 
…….DUOFIETS-RITTEN SPONSORT VOOR DE PERIODE VAN 12 MAANDEN 

NAAM VOORZITTER HILLEGOM/LISSE DATUM 

Weetjes 

Trompetserenade 
Jeffrey 
Parmentier 
gaf met zijn 
trompet 
een heuse 
serenade 
voor onze 
vrijwilligers 
en gasten! 
Ferdinand 
maakte dit korte 
filmpje op Facebook.  
Jeffrey woont in 
Hillegom en is al 
vanaf zijn achtste 
DiskJockey. Onder de 
naam DJ-DJEFF 
draait hij op 
verschillende feesten 
in de Bollenstreek en 
de Haarlemmermeer. 
Meestal voor een 
volwassen publiek, 
maar ook af en toe 
op kinderfeesten. 
Zijn stijl is divers, 
van house tot 
Nederlandstalig. 
Tijdens de 
Coronacrisis laat hij 
zich horen in 
verzorgingshuizen en 
woonwijken in 
Hillegom en Lisse. Zo 
heeft hij namens 
Fietsmaatjes 
Hillegom Lisse een 
paar mooie nummers 
op zijn trompet 
gespeeld. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=587217955214101&id=298606024075297
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=587217955214101&id=298606024075297
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=587217955214101&id=298606024075297
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=587217955214101&id=298606024075297
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/vrijwilligers/inroostersysteem-samenfietsen/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/vrijwilligers/inroostersysteem-samenfietsen/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/steun-ons/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/vrijwilligers/inroostersysteem-samenfietsen/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/vrijwilligers/inroostersysteem-samenfietsen/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/steun-ons/
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www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl                              info@fietsmaatjeshillegomlisse.nl  

Tenslotte 

Ook deze keer is het ondanks het feit dat we niet fietsen, een 
uitgebreide nieuwsbrief geworden. We houden u graag op deze 
manier op de hoogte van ieders wel en wee. We zijn benieuwd 
wat u van de nieuwsbrief vindt. Laat het ons weten via 
info@fietsmaatjeshillegomlisse.nl. Wilt u up-to-date blijven, volg 
dan voor het laatste nieuws onze website, Facebook en 
Instagram.  

Slotwoord 

Ondanks het feit dat er geen ritten op de duofietsen gemaakt 
konden worden, kunt u uit bovenstaande artikelen opmaken dat 
er veel gebeurd is in deze coronatijd. 

Ook het bestuur heeft zijn steentje bijgedragen. Het beleidsplan 
heeft een update ondergaan en de nieuwe versie staat op onze 
website. Als ANBI stichting horen we dit ook op deze manier te 
publiceren, net als het jaarverslag. Dus als u wilt lezen hoe de 
stichting functioneert bekijk deze stukken dan eens op onze 
website. 

Voordat de coronacrisis 
uitbrak had het bestuur 
reeds een mooi plan 
gemaakt hoe de begroting 
van dit jaar dekkend te 
krijgen. Er was een 
sponsorbrief gemaakt voor 
bedrijven om sponsorgelden 
te verkrijgen. Maar helaas,  
nu het slechter gaat met de 

economie vrezen we dat dit plan onder druk zal komen te staan. 
Op de website onder het kopje “ steun ons!” kunt u de inhoud 
hiervan lezen. Waarschijnlijk zullen we dit jaar geen reserves 
kunnen opbouwen voor grote reparaties en voor toekomstige 
vervanging van de accu’s. Maar we laten ons graag verrassen 
door mogelijke private gevers. Gelukkig 
hebben we in 2019 een goede start gemaakt 
en er komen vast wel weer betere tijden. Het 
bestuur wenst alle lezers veel leesplezier en 
een goede gezondheid toe. 

Joop Blanken - secretaris 

Twee Fietsmaatjes 
samen op weg 
tijdens Corona 
  
Harriët stuurde ons 
dit blije berichtje via 
Whatsapp: 
“Vanmorgen tijdens 
mijn rondje 
hardlopen zag ik 
twee mannen op een 
bankje zitten in de 
zon bij de 
Leidsevaart met een 
thermoskannetje 
koffie en iets lekkers 
erbij. In het voorbij-
rennen werd ik 
geroepen. Het waren 
twee van onze 
Fietsmaatjes die 
altijd op dinsdag-
ochtend fietsen. De 
gast was op zijn 
driewieler en de 
vrijwilliger op zijn 
eigen fiets. Het was 
het enthousiaste duo 
Patrick(gast) en 
Arnold (Fietsmaatje). 
Zij maken per rit 
volgens mij altijd de 
meeste kilometers. 
Ze missen het fietsen 
en ook het samen op 
pad zijn. 

Ik mocht een foto 
van hen maken. 
Daarna vervolgde ik 
voor de laatste 3 km 
van de 10 mijn weg 
naar huis. Helemaal 
blij na het zien van 
die twee.

mailto:info@fietsmaatjeshillegomlisse.nl
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/sponsors/anbi-gegevens/
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