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…..Mijn eerste “100 dagen”….. 

 

Beste mensen,  

 

Hierbij mijn eerste bijdrage aan onze mooie nieuwsbrief. Christa vroeg 

of ik in deze nieuwsbrief iets wilde vertellen over mijn eerste  periode 

als voorzitter bij Fietsmaatjes Hillegom Lisse.  

Als eerste moet ik vertellen dat ik in het begin dacht:  

“hallooo, wat komt er vreselijk veel informatie op mij af.” Maar zo 

langzamerhand ben ik daaraan gewend. Wat ik mis, is toch het contact 

met het team. Inmiddels heb ik met de meeste teamleden even kunnen 

kennismaken in kleine groepjes. Maar ik heb nog niet iedereen gezien 

en/of gesproken.  

Nu ik dit schrijf, is bekend dat veel coronamaatregelen worden 

versoepeld dus ik wil binnenkort als team bijeenkomen. Alleen van de 

1,5 meter maatschappij zijn we nog niet af. Zo kwam al gauw de vraag: 

“mogen de tussenschermen er weer af? We kunnen elkaar haast niet 

verstaan!” Helaas, maar op de fiets zitten we vlak naast elkaar. (Zie 

verderop in deze nieuwsbrief, red.) 

In deze korte tijd heb ik wel de indruk dat ik in een goed geolied team 

ben terecht gekomen. Zo worden de afspraken om te fietsen goed 

ingepland, de website ziet er gelikt uit, al met al heb ik de indruk dat 

alles op rolletjes loopt.  Geweldig dat FMHL was genomineerd voor de 

vrijwilligersprijs. Zoals jullie inmiddels hebben vernomen zijn Harriet, 

Marjan en Gerard op 14 juli bij de bijeenkomst geweest voor de uitreiking 

van de vrijwilligersprijs.  

Onlangs had ik een gesprek met een wethouder van Lisse. Bij hem heb 

ik de  fietsenstalling in Lisse bij het zwembad aan de orde gebracht. Van 

Harriet en Harrie had ik gehoord dat het sleutelkastje in korte tijd al 3 

keer is vernield. Ook de werkruimte in deze stalling vind ik onvoldoende.  

Tot zover mijn bijdrage van mijn eerste plezierige belevenissen!  

Frans 

 

 

Welkom Dorine Lommerse!  

  

Dorine Lommerse gaat Communicatie ondersteunen 

op het gebied van social media.  We zijn blij dat zij dit 

wil gaan doen. Binnenkort stemmen we verder af!  

Dorine fietst ook als Fietsmaatje op de zaterdag. 
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Agenda 

11 September 

Open dag bij 

Langeveldshof 

25 september 

Burendag 

30 sept – 7 okt. 

Week van de 

Ontmoeting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Creatieve ideeën sponsormogelijkheden? 
 
Een duofiets adopteren is een van de mogelijkheden om FMHL te 

ondersteunen. Over andere opties en over sponsoring kun je meer      
lezen op de website en in het sponsorbeleid.   

Toch denken wij dat er meer creatieve manieren zijn te bedenken.         
Daarbij vragen wij hulp van onze vrijwilligers en gasten.  

In de Nieuwsbrief 5 en 8 hebben wij een oproep gedaan of er iemand     
met ons mee wil denken. Het gaat hierbij om eens eenmalig van   
gedachten te wisselen met Joop en Ferdinand. Dat is al wat wij vragen. 

Geen uitgebreide taak, slechts een avondje. Interesse of leuke ideeën? 
 

Meld dit dan via bestuur@fietsmaatjeshillegomlisse.nl  
of bel een van de coördinatoren. 
 

https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/sponsors/ 

https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/sponsors/vrienden-van/ 

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

Op deze laatste pagina kan het sponsorbeleid worden gedownload.  

 

Donatie                 

Dit jaar hebben we wederom een donatie van maar liefst € 500,-- 

ontvangen van J.M. van Berkel. Wij zijn daar heel erg blij mee. 

Met dit mooie bedrag heeft J.M. van Berkel een duofiets voor een           

jaar geadopteerd. Het is het eerste bedrijf dat ons op deze manier gaat 

ondersteunen. We gebruiken dit bedrag om de lopende onderhoudskosten 

van Duofiets H2 te dekken. Ook kunnen we met dit soort donaties de 

bijdrage van de gasten van Fietsmaatjes laag houden. Zo zorgen wij ervoor 

dat er geen financiële drempels ontstaan voor deelname. 
 

Blij met vrijwilligersprijs! 
 
Op 14 juni ontvingen wij de tweede prijs in de categorie groep van de 

vrijwilligersprijs van de gemeente Lisse. We zijn daar natuurlijk heel blij 
mee! De cheque van € 250,-- die Harriet namens ons in ontvangst nam, 

gebruiken we voor het onderhoud van de fietsen. De jury vindt 
Fietsmaatjes Hillegom Lisse een leuk initiatief van grote waarde. De eerste 

groepsprijs ging welverdiend naar de vrijwilligers van het Hospice.  
Op onze website vind je meer informatie en lees je hoe Harriet de 
uitreiking heeft ervaren. Harriet is ook geïnterviewd door Bollenstreek 

Omroep.  
Lees meer op hun website en bekijk het filmpje  

(Harriet begint op 7:57 minuut). 
 

 

 

  

 

mailto:bestuur@fietsmaatjeshillegomlisse.nl
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/sponsors/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/sponsors/vrienden-van/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/steun-ons/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/blij-met-vrijwilligersprijs/
https://www.bollenstreekomroep.nl/vrijwilligersprijzen-lisse-uitgereikt-2/
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  Zonder vrijwilligers geen Fietsmaatjes! 

Jan Verbruggen:  

“Toen ik in de Hillegommer las dat ze vrijwilligers zochten voor fietsmaatjes heb ik meteen 

gereageerd” 

 
  

 

 

 

 

 

Ik hou van contact met andere mensen en ben in mijn 

vrije tijd graag buiten en in beweging. 

Met mijn fietsmaatje Theo heb ik meteen een klik. 

Deze vriendelijke 87-jarige man heeft altijd in Hillegom 

gewoond en met planten gewerkt. Hij houdt van de 

bollenstreek en samen genieten we van alle prachtige 

planten in de voortuinen van de huizen, op het land en 

in Leyduin waar we de eerste keer heen fietsen.  

 
Wat ik bijzonder vind is dat Theo door zijn open vriendelijke uitstraling heel makkelijk in 

contact komt met andere mensen. Tot drie keer toe reageren vreemde mensen enthousiast op 

zijn uitnodiging voor een praatje. Ons eerste fietsuitje dat 2,5 uur duurde (inclusief koffiestop) 

is voorbij gevlogen. Het is ons allebei prima bevallen en ik kijk in ieder geval al uit naar de 

volgende keer. 

Karin Jukes:  “26 mei jl., had ik mijn eerste fietservaring bij Fietsmaatje”  

 

 

 

Om 10 uur parkeerde ik keurig bij mevrouw voor de deur en zij stond al klaar.                                 

Nadat ik haar stevig had vastgezet, vertrokken we richting Vogelenzang. Er stond een behoorlijk 

koude wind en het was echt wel koud, dus onderweg zelfs handschoenen aangetrokken en mijn 

binnenjas over haar heen gelegd want het was echt te fris. 

Onderweg haalde mevrouw herinneringen op van vroeger en spraken we over de plekken waar we 

langs fietsten. Mevrouw woont al 30 jaar in Hillegom dus ze kende veel plekken wel. We bespraken 

wat er op de bollenvelden te zien was en ik heb haar uitgelegd hoe de paarse bloemen (alliums) 

heten. Het was te koud om op een terrasje een kopje koffie te drinken, maar dat houden we tegoed 

voor de volgende keer. Na ruim een uur mevrouw weer keurig thuis afgeleverd. Een afspraak voor 

de volgende keer staat natuurlijk alweer. Dan hopelijk met een lekker zonnetje en wel lekker weer 

om op een terras in de zon een kopje koffie te drinken. Ik vond het erg leuk om te doen. Vooral 

omdat mevrouw er zo van genoot! Op naar de volgende keer! 

Het weer was erg dubieus. Het zou windkracht 5 worden, 10 graden en zo 

nu en dan zou het regenen. Niet echt ideaal fietsweer en zeker niet voor een 

dame van 85. Maar goed, we besloten toch om te gaan. Uiteindelijk ben je 

ook zo weer terug als het moet.                                                                             

 

Leen Hoogvliet 

Vaak blijkt men voor een fietstochtje wel een doel voor ogen te 

hebben en dan wordt er aan de wens van de gast voldaan. 

Bijvoorbeeld op bezoek gaan bij iemand die ziek is, bekende plekken 

opzoeken of een “tour d’amour” in de eigen omgeving of misschien 

een speciale winkel bezoeken. Leen kwam 19 juli in Zwaanshoek 

mevrouw van Oel met Lucas tegen.  Zij bleken ook een duidelijk 

doel te hebben. Mevrouw Van Oel wilde nog eens de 

herdenkingsplaats van MH17 in Vijfhuizen opzoeken. Hoe mooi dat 

FMHL en in dit geval Lucas, daar invulling aan kan geven. 
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Gasten, vrijwilligers en duofietsen 

Aantallen Fietsmaatjes Hillegom Lisse 

AANTAL      GASTEN       VRIJWILLIGERS    

31/12/20:    106    90 

01/07/21:    144   121 

AANTAL VRIJWILLIGERS TOEN 90 nu 121  

“Wat maken duofietsen mee”:  

Gemiddeld landelijk gemeten maakt één duofiets 146 fietsritten per jaar. Eén duofiets wordt 
gedeeld door 34 fietsmaatjes. De 94 duofietsen in Nederland staan gestald over 49 locaties. 

Ondanks de toename van het aantal duofietsen met 15, is het aantal stallingslocaties in 2020 
afgenomen. De coronapandemie heeft hier invloed op gehad. De meeste fietsen stonden bij een 

zorginstelling en hebben deels een (tijdelijk) nieuw onderkomen gevonden. 

Coffee to go deals 

Voor de fietsende maatjes zijn de coffee deals op een A4-tje gezet en geplastificeerd. Daar is 

ook de “Google maps kaart” bijgevoegd zodat je goed kunt zien waar je welke locatie kunt 

vinden. Gerard heeft er voor gezorgd dat deze kaarten in alle fietstassen zitten.  

Coronaprotocol – aangepast. 

Het aangepaste protocol is op de homepagina van de website geplaatst. Klik hier om te 

downloaden of na te lezen. 

Donaties en sponsoring 

De sponsorpagina is aangepast en voorzien van een roterend beeld                                                      
met onze sponsoren. De komende maand zal er op de homepagina een                                    

“Doneerknop” te zien zijn.  

 

 

Week van de ontmoeting 

 

30 september tot 7 oktober willen  Hillegom en Lisse weer extra aandacht geven aan het 

voorkomen van eenzaamheid, het signaleren van eenzaamheid en vooral door het elkaar 
ontmoeten. FMHL heeft hier vanaf de start aan meegewerkt, zich aangemeld als ambassadeur. 
We dragen die week dus zeker ons steentje bij en melden daarover later in de tijd wat meer. 

Nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de website. 

PR 

Zoals sommigen ons melden: “Je komt steeds vaker FMHL ‘in het wild’ tegen”. In juni ontpopte 

Ferdinand Warmerdam zich bij zo’n ontmoeting tot een ware interviewer en onze vrijwilliger en 

gast deden hier heel graag aan mee. 

De komende periode wordt het filmpje op de website geplaatst en gedeeld. Zo verzamelen wij 

leuke spontane promotiefilmpjes!    

 

 
 

Weetjes 

 

 

  

 

 

https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/wp-content/uploads/Voorwaarden-en-protocol-Fietsmaatjes-Hillegom-Lisse-JdB-v01-07-2021-def.pdf
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/sponsors/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/nieuwsberichten/nieuwsbrieven/
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Fietsroutes 

“Eilandroute Warmond” – genieten van het eilandgevoel 

  De route is ook op de website geplaatst. Klik hier 

Nog een leuke route:  
Fietsen langs 80 reuzebollen van Project Gildemeesters; klik hier op fietsroute voor nog meer 

informatie 

 

 

 

 

 

 

 

Astrid en haar moeder Ries hebben deze route gefietst 

en delen die graag. 

“Een heerlijke route naar een heus eiland:  
Koudenhoorn bij Warmond! 

Je kunt het hele eiland rondfietsen.  
En, hier en daar is een uitzichtpunt over het Joppe.  

Bij Brasserie Coazy, midden op het eiland, kun je 
lekker eten en drinken.” 

 

Voorlopig nog fietsen met schermen! 

Iemand vroeg mij of de kuchschermen een keer van de 

duofietsen af mogen. Ik heb hierover het RIVM gebeld. 
Het antwoord was: zolang de 1,5 meter afstand van 

toepassing is, is het nog nodig, ondanks het feit dat het 
buiten op de fiets is. Men zit namelijk geruime tijd vlak 
naast elkaar. Ik kan het niet leuker brengen.  

Frans Teeuwen 

Het corona protocol  

Onlangs hebben we het corona protocol wat “opgepoetst”. 

De pandemie is nog niet voorbij maar er komt meer ruimte nu de meesten gevaccineerd zijn of 

worden. De deltavariant van het virus waart immers nog flink rond en vele gasten hebben een 

kwetsbaar immuunsysteem. FMHL blijft de richtlijnen van de overheid volgen. 

⮚ Leidend zijn en blijven de overheidsinstructies zoals 1,5 meter afstand houden, handen 

wassen, niet aan je gezicht komen, vermijd drukte, etc.  

⮚ De vrijwilliger mag helpen met op- en afstappen binnen de 1,5 m met inachtneming van de 

eigen veiligheid. Gebruik zonodig een mondkapje. En zorg dat je er dan ook een bij je hebt. 

⮚ De vrijwilliger en gast bepalen in overleg of er een mondkapje gebruikt wordt bij het op de 

fiets helpen van de gast. Tijdens het fietsen hoeven gast en vrijwilliger geen bescherming op 

omdat we tussenschermen hebben. 

⮚ Houd de duofiets schoon. Desinfecteer delen waar je met je handen aankomt en was je 

handen. 

⮚ Bij klachten of symptomen die op corona-infectie kunnen wijzen: neusverkouden, keelpijn, 

hoesten, koorts: ga dan niet fietsen.  

Blijf thuis en besmet geen anderen. 

 

 

 

https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/category/fietsroutes/
https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/category/fietsroutes/
https://gildemeestersbollenstreek.nl/fietsroute/
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“Houten klompjes”   

 

 

 

 

 

 

Jan Bakker, vrijwilliger in Lisse, reageerde binnen 2 uur. Helaas is hij tijdelijk uitgeschakeld door 

ziekte. Maar knutselen kan hij wel.  Hij had hier wel zin in en bleek over het “timmermansgevoel” 

te beschikken. Het prachtige eindproduct is daar dan ook zeker het bewijs van. Een paar mooie 

setjes trapperblokken!  

 
 

Vacatures 

Op zoek naar nieuwe coördinator Communicatie en PR 
 
 

 
 

 
 
 

 
Wie weet ben jij dat wel! Heb jij zin om je eigen draai te geven aan deze veelzijdige functie, of 

ken je iemand die dat zou kunnen? Laat het ons dan weten!  
Samen met andere leden van het team maak je alle activiteiten van Fietsmaatjes Hillegom Lisse 
in de diverse media bekend, geef je ondersteuning bij evenementen en adviseer je het bestuur. 

 
Kom jij ons helpen? Lees hier de hele vacaturetekst of neem gewoon contact op via 

info@fietsmaatjeshillegomlisse.nl als je meer wilt weten.  
 

Een interview met Christa waarin ze terugblikt op haar ervaringen volgt binnenkort. 

Mocht je iemand kennen? Laat het ons weten! Dan kunnen we daar misschien contact mee 

opnemen?  

 

Veel gasten hebben problemen met het bereiken van de trappers op 

onze duofietsen. 

Daarom is een ontwerp gemaakt om ook deze gasten wat meer 

beweging te kunnen bieden onder het motto "bewegen is gezond". 

We hadden één voorbeeld, maar het zou fijn zijn als we voor 

meerdere fietsen dit hulpmiddel kunnen gebruiken. De 

trapperblokken zijn eenvoudig aan te brengen met een bandje en er 

ook weer af te halen. 

 

 

Harry Weijers, vrijwilliger in Hillegom en Koos van der Post  
hebben ook nog een aantal sets gemaakt. Jullie hebben hier  

heel veel gasten blij mee gemaakt. Hans, Jan, Koos hartelijk 

dank! 

Ervaringen:  Mw. Hoogerwerf die samen met Eva van den Berg 

fietst was erg blij met de blokjes omdat ze nu bij de trappers 

kon. Helaas lukte meefietsen toch niet. Maar dit kon de pret 

niet drukken.  

 

Onlangs heeft Christa laten weten dat zij per 1 september haar rol 

als coördinator Communicatie en PR zal neerleggen. Vanaf de start 
van de nieuwe stichting Fietsmaatjes Hillegom Lisse, ruim drie jaar 
geleden, heeft zij de functie ontwikkeld en invulling gegeven, met als 

meest zichtbare resultaat een flink gestegen bekendheid in de hele 
regio. Nu vindt ze het tijd haar taken aan een ander over te dragen.  
 

https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/wp-content/uploads/Wervingstekst-Coordinator-Communicatie-def-20-juni-21.pdf
mailto:info@fietsmaatjeshillegomlisse.nl
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Ben jij actief op Facebook (FB), Instagram en LinkedIn (LI) ? 

Als je Facebook, Instagram en/of ook LinkedIn gebruikt, wil je dan niet alleen de post 

delen maar deze ook voorzien van positieve teksten en je eigen ervaringen? Dat 

nodigt anderen eerder uit om het stuk te gaan lezen. Het zijn tenslotte jouw volgers 

of vrienden die het stukje te zien krijgen en als jij er dan iets over hebt 

gezegd……trekt dat mogelijk weer nieuwe vrijwilligers, gasten en misschien zelfs 

sponsoren aan? Alle kleine beetjes helpen. Dank alvast!   

“Blijf up-to-date en volg voor de laatste nieuwtjes onze website, Facebook, Instagram en/of LinkedIn”     

Amsterdamse Waterleiding Duinen  

Zoals bekend hebben wij twee vergunningen om met de duofietsen in de duinen te mogen fietsen. 

Een voor Lisse en een voor Hillegom. In de groepsapps worden hierover soms wat vragen gesteld. 

Graag zetten we een en ander hieronder nog eens op een rijtje. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

● De fietsvergunning moet zichtbaar aan het stuur 

gehangen worden, zo kun je als duo vrij in de duinen 
fietsen. 

● Je hebt GEEN persoonlijke toegangskaart nodig (zie 

hieronder). 
● Er mag geen fietser apart mee fietsen. 

● Je mag in het duingebied niet harder fietsen dan 15 
km/h. 

● Alleen fietsen op de verharde paden. 

● Alleen fietsen tussen zonsopgang en zonsondergang. 
● Alleen fietsen in de duinen van maandag t/m vrijdag 

en niet op feestdagen. 
● Het verzoek van de boswachter is ook om op drukke 

dagen met veel wandelaars niet te fietsen in het 

duingebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
herfstvakantie van kinderen. 

● Ook hebben wandelaars in elke situatie voorrang. 
● Het werkverkeer niet hinderen en niet fietsen in 

verboden gebieden. 
 

         Ingangen: 

● Panneland in Vogelenzang 

Vogelenzangseduinweg 2 

● Oranjekom/Oase  

(ook Bezoekerscentrum)   

De Oranjekom in Vogelenzang 

Eerste Leijweg 2 

● Bezoekerscentrum De Oranjekom 

Eerste Leijweg 6 

● Ingang Zandvoortselaan in 

Zandvoort 

Zandvoortselaan 130 

● Ingang De Zilk in  

De Zilk 

Joppeweg 1 

 

De ingangen bij Oase en bij Zandvoort zijn wat verder weg; 

die zullen we niet zo snel gebruiken als ingang, mogelijk wel 
als uitgang. 
 

Op de website van het AWD wordt geen informatie verstrekt 
over de vergunningen die ons zijn verleend. De regelgeving 

die op deze website vermeld staat rondom de mindervaliden, 
waaronder het hebben van een persoonlijke jaarkaart, is 
bijvoorbeeld voor ons niet van toepassing. Wij hopen dat 

hiermee de meeste vragen die nog leven zijn beantwoord.  
 

Mochten er toch nog vragen zijn stuur die dan naar 
info@fietsmaatjeshillegomlisse.nl 
 
 

 

 

https://awd.waternet.nl/
https://awd.waternet.nl/kaart/#!/
https://awd.waternet.nl/kaart/#!/
https://awd.waternet.nl/kaart/#!/
https://awd.waternet.nl/kaart/#!/
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Samenwerkingen en HLT matches  

Langeveldshof en Fietsmaatjes nu echt samen de paden op 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Na de HLT-match op de beursvloer (okt. ’19) volgden meer gesprekken. Harrie en Theo 
instrueerden de vrijwilligers van Langeveldshof tijdens een aantal proefritten. Er werd een 
overeenkomst getekend. Nu is het dan eindelijk zover: de paden op, de lanen in! Al is de praktijk, 

zoals veel fietsmaatjes weten, soms ook weerbarstig. Zo is vrijwilliger André met zijn gast Willem 
na een half uurtje weer terug, want: “Er zit geen WC op.”  

 
In de avond is Astrid Kromhout geïnterviewd over deze samenwerking. Het interview is hier terug 

te luisteren. 
 
WelzijnsKompas – Welzijn aan Tafel  

 

Jos Tukker is in juni met de duofiets bij Welzijn aan Tafel in Hillegom aanwezig geweest. Door de 

coronamaatregelen kunnen en worden er geen evenementen georganiseerd waar we aan mee 

kunnen doen. Deze kleinschalige actie was bedoeld om toch weer iets te laten weten. Helaas, 

misschien juist ook door die maatregelen, was er geen grote belangstelling maar er kwamen wel 

een aantal geïnteresseerden langs. Zoals Jos meldde: het was echt niet te vergelijken met die 

mooie dag als Hillegom in Beweging in 2019! Maar we hebben ons weer laten zien. 

Welzijnskwartier/WelzijnsKompas - project Talent (voorheen MDT) 

Op 26 mei stapten de eerste gasten van het 

Langeveldshof in Lisse op onze duofiets.                      
Een keer per twee weken is op woensdagochtend een 
duofiets voor ze gereserveerd.  

 
Deze prachtige samenwerking stond al vanaf oktober 

2019 in de steigers, toen ontmoetingscentrum 
Langeveldshof startte. Het Hof biedt dagactiviteiten aan 
voor mensen die overdag niet alleen willen of kunnen 

zijn. Coördinator Harriet nam contact met ze op, omdat 
ze veel raakvlakken zag met onze Fietsmaatjes.  

 

 

 

In een vorige nieuwsbrief hebben we kennis kunnen maken 

met Niekee Slobbe. Zij is ook geïnterviewd voor dit project. En 

zij vertelt enthousiast over haar keuze voor FMHL. Klik hier 

voor het filmpje met Niekee.  

“We vullen elkaar goed aan”, zegt Harriet. “Als ik bij mensen thuis kom voor een 

intakegesprek, merk ik soms dat ze behoefte hebben aan iets meer dan puur 
fietsen. Dan verwijs ik ze naar Langeveldshof. Omgekeerd biedt Langeveldshof hun 
gasten een extra buitenactiviteit aan. En ze kunnen mensen die graag vaker willen 

fietsen, weer naar ons doorsturen.” 

 

Weer een geslaagde HLT-match!  

 
Dankzij Van Velzen Accountants en Adviseurs, Gaby en Monique 
hebben we de Fotoquiz in een zeer groot aantal geprint kunnen 

uitdelen. Super bedankt!    
 

 

https://www.fietsmaatjeshillegomlisse.nl/wp-content/uploads/Interview-Astrid-Kromhout-BO-d.d.-26-05-2021.mp3
https://projecttalentmdt.nl/
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FIETSMAATJES LANDELIJK 

Oranje Fonds  “waardering voor de Warmondse oprichters van Fietsmaatjes.nl” (LD) 

De oprichters Jan en Tekla kregen een certificaat van het Oranje Fonds overhandigd door de 

koning en koningin. Het certificaat was voor deelname aan het Groeiprogramma van het Oranje 

Fonds. Fietsmaatjes.NL heeft vier jaar lang de steun gehad van het Oranje Fonds in het 

Groeiprogramma. Dit programma was gericht op het vergroten van de kwaliteit van het 

Fietsmaatjes-concept, op de financiën, marktgerichte groei, sociaal ondernemerschap en 

duurzame organisatie. Tijdens het slotgesprek kregen Jan en Tekla de complimenten en het 

certificaat. Door hun deelname zijn er nu 32 Fietsmaatjeslocaties in Nederland. Een geweldige 

prestatie waar veel mensen van kunnen genieten. 

Ook wij als FMHL hebben, in de jaren 2018 en 2019, bij de oprichting en start van de Stichting 

van dit programma gebruikgemaakt. We kregen steun voor het opzetten van onze organisatie en 

voor de financiering van een van onze duofietsen. 

Een kijkje achter de schermen 

Het schieten van de videoshoots voor het project Implementatie Impuls Fietsmaatjes is voorbij. 
Doel was om de breedte van de doelgroep van Fietsmaatjes zichtbaar te maken. Want 

Fietsmaatjes is ook leuk voor jou! 
Onze gasten in de nieuwe filmpjes hebben te maken met dementie, blindheid, hersenbloeding en 

CVA. Het zijn jongeren en ouderen die contacten en gezelligheid missen. 
Marijn Kramp en Tekla Zwinkels uit Sassenheim hebben de opnames gemaakt in Oegstgeest, 
Warmond, Sassenheim en Lisse. Maar de situaties zijn herkenbaar voor alle delen van Nederland. 

Binnenkort vind je de vlogs terug op de website en via de social media van fietsmaatjes.nl.  Nu 
alvast wat fotobeelden van achter de schermen, zie de  nieuwsbrief van FietsmaatjesNL.  

Op deze manier hopen we jullie op de hoogte te houden van de landelijke ontwikkelingen. Meer 

informatie over de diverse FM in den lande zijn hier terug te vinden. Ook via Facebook en 

Instagram zijn de ontwikkelingen veelal per locatie te volgen. 

Gevolgen coronapandemie voor Fietsmaatjes 

De coronapandemie en de bijbehorende maatregelen hebben ook landelijk op Fietsmaatjes invloed 
gehad. Zo hebben de fietsactiviteiten tijdens de eerste lockdown landelijk tijdelijk stil     gelegen. 

Maar al snel werd er met behulp van tussenschermen en hygiëneprotocollen op bijna alle locaties 
weer gefietst! Het aantal fietsritten in Nederland in 2020 (10.913) is dan ook bijna gelijk aan 2019 
(11.590). 

Ondanks corona in 2020 zijn er toch 4 locaties in oprichting bijgekomen. En juist doordat 

Fietsmaatjes als een van de weinige activiteiten voor ouderen door kon gaan, is de animo voor 

nieuwe initiatieven eind 2020 en in 2021 flink toegenomen! Dat belooft wat voor 2021. 

Ook landelijk is het aantal gasten en vrijwilligers toegenomen in 2020! De Fietsmaatjes familie is 

in 1 jaar tijd uitgebreid met bijna 200 gasten en ruim 300 extra vrijwilligers. Om alle fietsmaatjes 

de gelegenheid te geven te fietsen, zijn er in 2020 in heel Nederland 15 nieuwe duofietsen 

bijgekomen. 

 

   

 

 

  

 

https://fietsmaatjes.nl/
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ZIEN FIETSEN – DOET FIETSEN  

Bianca de Vries (25 juni) Coördinator Hillegom 

Voor de vorige nieuwsbrief heeft Bianca ook de nodige informatie geleverd. Omdat zij relatief nieuw 

is als Coördinator Hillegom wil ze in deze nieuwsbrief graag kwijt wat haar opvalt. 
 

Afgelopen maanden heb ik kennis gemaakt met alle teamleden en begin augustus hopen we als 
team – op gepaste afstand – elkaar weer te zien. Ik verheug mij daar erg op.   
 

Nog steeds is de corona nog niet geheel uit de lucht, al is er steeds meer mogelijk. Ikzelf kijk 
ernaar uit om ook mijn eerste vrijwilligersavond bij te gaan wonen. Ik heb al veel mensen 

gesproken die zich inzetten voor Fietsmaatjes Hillegom Lisse en ook de nieuwe fietsende 
vrijwilligers waarbij ik de intakegesprekken heb gevoerd, weten wie ik ben. Maar ik ben ook 

benieuwd naar de ‘oudere’ fietsende vrijwilligers die ik nu alleen nog maar ken van de mails en/of 
de WhatsApp. 
 

In de maanden mei en juni hebben we weer veel aanmeldingen binnen gekregen. 
Er hebben zich weer nieuwe vrijwilligers en nieuwe gasten aangemeld. Ton, Fred en Jos houden 

zich bezig met de proefritten van alle nieuwe aanmeldingen.  
Top! dat dit iedere keer weer lukt om deze binnen enkele dagen in te plannen! Zo proberen we 
wachtlijsten zo kort mogelijk te houden. Als ik kijk naar de basisroosters voor de Hillegomse fietsen 

zie ik steeds minder lege plekken.  
Verder wil ik iedereen complimenteren over de Hillegomse Fietsmaatjes app.  

We proberen deze zo ‘schoon’ mogelijk te houden, hetgeen ook goed lukt op een enkele keer na. 
Fijn dat iedereen zich zo veel mogelijk aan deze afspraak houdt. Wanneer er vragen zijn, zie ik 
steeds dat mensen voor elkaar klaar staan en met oplossingen komen. Zoals bijvoorbeeld de 

houten blokken voor de gasten die anders niet bij de trappers kunnen. 
 

Goed en gaaf om te zien dat wij geen problemen kennen, alleen uitdagingen en dat deze door 
technisch beheer telkens prima worden opgepakt. Problemen met de fietsen worden vrijwel meteen 
opgelost, dat vind ik echt zo mooi om mee te maken. Samen zijn we sterk! Deze tekst zag ik 

voorbij komen via de Whatsapp berichten en dat is ook zo.  
Vanaf 1 juli 2021 verwerken alle fietsende vrijwilligers hun eigen ritten in Samen Fietsen, een grote 

stap vooruit, op deze manier kunnen de fietsen optimaal worden ingezet en lege dagdelen spontaan 
worden ingevuld. Wanneer hulp noodzakelijk is, schroom dan niet om contact op te nemen met 
Lucas of mij. Wij blijven voor vragen altijd beschikbaar!  
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Fotoquiz 

Vergeet niet bij je volgende 

ritje de quiz mee te nemen! 

Je hebt een mailtje met alle 

informatie ontvangen. Wij 

zijn benieuwd hoeveel 

fietsmaatjes de plekken gaan 

vinden en of herkennen. 

 

Met medewerking van 

Astrid Kromhout 

Bianca de Vries 

Christa Portegies 

Ferdinand Warmerdam 

Frans Teeuwen 

Joop den Blanken 
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