In maart was daar plotseling het Coronavirus. We
stonden noodgedwongen stil. We willen proberen
komende periode toch weer in beweging te komen.
Hierbij een “up-date”
“Samen sterker door in verbinding te blijven”
Onder dit motto praten wij u met deze 3 Nieuwsbrief een beetje
bij. Ik hoop van harte dat u deze brief in goede gezondheid en met
nieuwsgierigheid zult lezen.
We fietsen nu helaas al een paar maanden niet meer. Maar zoals in
de vorige nieuwsbrief gemeld doen we er alles aan om dit weer
mogelijk te maken.
We vertellen u hieronder graag over onze vorderingen om Coronaveilig te kunnen gaan fietsen.
e
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Heeft u iets te
melden voor de
volgende Nieuwsbrief,
laat dit dan weten via
de coördinator of via
ons info email adres.
Dan publiceren we
dat in Nieuwsbrief 4,
op de website of FB.

Zoals gemeld zouden wij vragenlijsten sturen om een beeld te
krijgen hoe u tegen de situatie aankijkt. De vragenlijsten zijn
verstuurd en voor een groot deel beantwoord terugontvangen. De
coördinatoren hebben een analyse van de antwoorden gemaakt
Fons van Tongeren had een HUKA schild gewonnen en we hebben
een tweede besteld en op de HUKA fiets in Lisse gemonteerd.
U heeft van mij ook een mail ontvangen waarin ik laat weten dat ik
mijn rol wil overdragen. Mocht u iemand kennen die mogelijk
interesse heeft in deze veelzijdige rol, met een mooi doel en een
leuk team, laat u ons dat dan weten? Wij kunnen altijd contact
zoeken met die persoon als daar prijs op wordt gesteld en meer
uitleg geven.
Voorlopig blijf ik mij zeker bezig houden met alles wat op mijn
Fietsmaatjes pad komt, zoals het voorwoord van de nieuwsbrief.
Ik wens u veel leesplezier.
Esther Tait - Voorzitter
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Huka (kuch) schild
STALLING
MEERLANDEN
Afgelopen maanden
hebben Leen, Koos en
Ton zich beziggehouden met het in
gebruik kunnen
nemen. Kasten,
instructies, plek etc.

Bereidheid en wil tot fietsen tijdens de corona periode
Van een groot deel van de vrijwilligers en van onze gasten hebben
wij antwoorden teruggestuurd gekregen op de vragenlijst. Wij
hebben een aantal conclusies kunnen trekken en zijn vervolgens tot
een acties overgegaan.
Conclusies en concrete acties
De hoofdconclusie is dat bij een aantal vrijwilligers en gasten de wil
en bereidheid is tot fietsen met een aangepast protocol COVID. Ons
uitgangspunt is daarbij dat we de richtlijnen van RIVM niet alleen
moeten maar ook zeker willen blijven volgen. Met andere woorden,
de 1,5 meter afstand blijft leidend. De vrijwilligers die willen fietsen,
gaan fietsen met een tussen scherm of met gezichtsschermen. We
hebben besloten een tussenscherm in ieder geval in beide dorpen op
de HUKA fietsen te monteren. Zoals in voorwoord gemeld is er een
HUKA (kuch)schild gewonnen en we hebben een tweede besteld en
ontvangen.
Een gezichtsscherm (face-shield) is nodig bij hulp aan de gast om op
de fiets te gaan zitten (bijv. het vastmaken van de voeten-riempjes).
Op de fietsen waar geen tussenscherm zit zullen de gast en de
vrijwilliger bij het fietsen allebei een gezichtsscherm dragen. Iedere
vrijwilliger, die wil fietsen krijgt een eigen gezichtsscherm. Voor de
gasten is er bij iedere fiets een gezichtsscherm om te gebruiken.
Hierover wordt, op het moment dat er weer gefietst gaat worden,
meer uitleg over gegeven. Instructies en protocollen worden
aangepast. We moeten bijvoorbeeld ook denken aan desinfectie bij
het ophalen van de fiets het bedienen van het sleutelkastje, de deur,
de accu’s, etc.

Harriet met
gezichtsscherm

Fons ontvangt het
scherm, en
gemonteerd

Het idee is de vrijwilligers (in kleine groepjes) te instrueren voor zij
coronaproof gaan fietsen. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.
Samengevat
- Er zijn 100 gezichtshelmen aangeschaft (zgn. face-shields).
Die moeten in elkaar gezet worden (zie foto Harriet)
- In zowel Lisse als Hillegom wordt op de HUKA fiets een
tussenscherm geplaatst. Onderzocht wordt of deze op een
VanRaam fiets passen.
- Er worden desinfecterende middelen besteld.
- Protocollen en instructies worden COVID-proof aangepast.
- Planningen worden aan de hand van de wensen zoals
aangegeven in de antwoorden, opgesteld.
- Sleutelhangers voor legitimatie bij horecagelegenheden zijn
beschikbaar. Zie verder “Coffee to go”.
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Met medewerking
van RET en Cathy
du Bois (tek.)

“Coffee to go”

Een aantal horecagelegenheden zijn bereid tegen een verlaagd tarief
koffie en thee aan te bieden. Vijf locaties zijn van één eigenaar, Robert
Elsendoorn. Hier worden 2 kopjes koffie met appelgebak aangeboden
voor € 5,-.
Venneper Lodge
Berg en Dal (tegenover de Stay Okay)
Vogelsangh (iets verder dan de ingang van Pannenland)
Lowietje aan de Kaag (voormalig Hanepoel)
Het Tussen Station (voormalig station Lisse)

De nieuwe sleutelhangers van Fietsmaatjes Hillegom Lisse zijn aan
de sleutels bevestigd en dienen als legitimatie.

“KEEP ON ROLLING”
We zijn, om alles nu en in de komende tijd goed te kunnen
organiseren en blijvend te begeleiden, op zoek naar een nieuwe
voorzitter.
Ook is, gezien groei en bezigheden, de behoefte ontstaan een 3e
coördinator voor Lisse te vinden. De vacatureteksten kunt u
teruglezen op de onze site:
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/over-ons/vacatures/
Afgelopen dagen hebben we hier ook het interview met Esther op
gepubliceerd.
De vacatureteksten verschijnen ook op diverse andere sites. Daarbij
hopen we dat een aantal kranten hier ook aandacht aan willen
besteden. Mocht u iemand weten of zelf geïnteresseerd zijn? Dan
horen we dat natuurlijk heel graag.

Tenslotte: “We houden contact met elkaar – hoe dan ook”
Arthur Rietkerk liet ons weten dat hij bij zijn gast mevrouw v.d.
Heijsteeg een kopje koffie had gedronken. Zij is nog niet in staat te
fietsen dus zouden ze wat gaan wandelen met de rolstoel. Helaas was
het slecht weer, dus het wandelen ging niet door. We wilden beneden
in Bloemswaard wat drinken, maar dat mocht niet. Toen wilde
mevrouw wel graag een broodje kaas of kroket , maar dat kon niet
want de keuken was dicht! Uiteindelijk heft Arthur aan de overkant
een broodje geitenkaas en een cake gehaald en heeft Riet lekkere
koffie gezet. Al met al werd het heel gezellig!

www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl

info@fietsmaatjeshillegomlisse.nl
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Weetjes:
Graag willen wij
Klasien Elfering en
Ton Fenger
hartelijk bedanken
voor hun inzet bij
extra activiteiten
die op ons pad zijn
gekomen.
Klasien bezorgt
diverse kaarten en
Ton ondersteunt
technisch beheer
en verzorgt
proefritten.
SUPER BEDANKT
daarvoor!

