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De eerste nieuwsbrief 

 

Beste medefietsmaatjes,  

Op de vrijwilligersbijeenkomst van 14 december jl. werd aangegeven dat er behoefte 

is aan bruikbare, actuele, verbindende maar ook leuke informatie. Naast de 

contacten via de app, telefoon, email en website werd er voorgesteld om een 

nieuwsbrief uit te geven. En zie, hierbij het 1e exemplaar. 

Heeft u ideeën of een bijdrage voor deze nieuwsbrief?  

Stuur het dan naar info@fietsmaatjesnieuwkoop.nl., appen of bellen mag natuurlijk 

ook: 06 – 44 81 36 07. 

*.*.*.*.*.* 

Van de voorzitter 

 

Hierbij onze kennismaking via de eerste nieuwsbrief. 

Stichting Fietsmaatjes Nieuwkoop is een aantal jaren geleden opgepakt door een 

aantal vrijwilligers. Zij hadden als doel om het fietsen toegankelijk en mogelijk te 

maken voor iedereen.  

Zo is in mei 2019 Stichting Fietsmaatjes Nieuwkoop officieel opgericht. De stalling, 

die wij voor ogen hadden voor onze duofietsen, kon door omstandigheden helaas 

niet doorgaan. Toen begon de zoektocht naar een nieuwe plek voor duofietsen.  

Dat dit ruim een jaar in beslag zou nemen, hadden wij niet bedacht. Vele gesprekken 

met de gemeente, bedrijven en particulieren zijn gepasseerd maar zonder resultaat. 

Uiteindelijk kregen wij een plek naast de Steupel toegezegd door de gemeente, 

zodat wij zelf een stalling konden bouwen.  

Door corona liet de levering van de duofietsen op zich 

wachten maar gelukkig kon er in juli 2021 echt gefietst 

gaan worden met 2 duofietsen en ….. met succes! 

De duofietsen worden intensief gebruikt en al snel werd 

gedacht aan uitbreiding. Dankzij sponsoring mochten wij 

op oudejaarsdag de 3e duofiets in ontvangst nemen, een 

super mooie oranje duofiets van ‘Edwin van der Sar 

foundation/Hersenstichting’.  
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Fietsmaatjes Nieuwkoop is voor alle mensen in de gemeente Nieuwkoop. Dit past 

precies in het gezondheidsplaatje voor jong en oud. Bewegen, plezier maken en 

genieten van de mooie omgeving in het Groene Hart. 

Wij willen heel graag uitbreiden naar andere kernen van Nieuwkoop en zijn in 

gesprek over een mogelijke stalling in Ter Aar. Dit staat nog wel in de 

kinderschoenen maar we hopen komende zomer daar een duofiets in gebruik te 

kunnen nemen. Uiteraard houden wij u hierover op de hoogte, maar 

belangstellenden (gasten, duo’s, vrijwilligers en sponsors) kunnen zich eventueel al 

bij ons melden.   

Graag tot de volgende keer en veel fietsplezier toegewenst!  

 

Dhr. J.M. Quakkelaar  

*.*.*.*.*.* 

Stalling(en) gezocht 

 

Dankzij het succes van Fietsmaatjes Nieuwkoop en het groeiende aantal gasten en 

vrijwilligers is er uitbreiding van duofietsen nodig en dus ook van fietsenstallingen. 

Daar hebben wij uw hulp bij nodig. Heeft u een bedrijf in Ter Aar/ 

Nieuwveen/Zevenhoven waar een mooie plek is voor 1 of 2 duofietsen of heeft u 

ruimte waar wij een stalling mogen plaatsen? Wilt u met ons meedenken?  

Als u mogelijkheden ziet, dan horen wij dat natuurlijk heel graag. U kunt een mailtje 

sturen naar: info@fietsmaatjesnieuwkoop.nl.  

Bellen of appen kan natuurlijk ook: 06 – 44 81 36 07. 

 

*.*.*.*.*.* 

Genieten  

 

Wat een geweldige uitvinding: De DUO-FIETS ! 

Sinds eind december heb ik me opgegeven als 

vrijwilligster bij Fietsmaatjes Nieuwkoop en 

inmiddels heb ik, samen met mijn “gast” Diana, al 

verschillende ritjes gemaakt. 

Ondanks de frisse temperaturen en de wind 

hebben we er allebei enorm van genoten. Als dan 

af en toe ook nog even de zon doorbreekt is het 

helemaal heerlijk. De omgeving van Nieuwkoop is 

prachtig en we verheugen ons nu al op het 

voorjaar met bloeiende narcissen en huppelende 

lammetjes. We hebben al verschillende smalle bruggetjes en vee-roosters 

getrotseerd en zelfs het Meijepad is ons gelukt. We worden ook steeds weer blij van 

de reacties van wandelaars of fietsers. Iedereen is vriendelijk en gaat met plezier 

even opzij om ons door te laten gaan. Kortom: Wij vinden het project Fietsmaatjes 

Nieuwkoop een succes! 

 

Connie Otto en Diana Meurs 
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Even voorstellen; de eerste stagiaire van Fietsmaatjes Nieuwkoop 

 

Hallo, ik ben Jennifer en ik loop stage als vrijwilliger 

bij Fietsmaatjes Nieuwkoop. Ik ben 18 jaar en woon 

in Langeraar. Ik studeer HBO Social Work in Leiden. 

Daarvoor doe ik nu een stage bij Fietsmaatjes 

Nieuwkoop. In totaal moet ik zo’n 50 uur volmaken 

door gezellig een rondje te fietsen met ouderen die 

dat niet meer zelfstandig kunnen/willen.  

De opdracht vanuit de hogeschool was om iets te 

zoeken zodat je je kon oriënteren in het werkveld, 

een beroepsoriëntatie noemen zij het dan ook. Dit 

had een paar eisen: de organisatie moet werken met 

die maatjes- of buddyprojecten, zij moeten werken met vrijwilligers en het moet 

binnen het “sociaal domein” van de gemeente vallen.  

Bovendien vond ik het wel handig als het in de buurt van Langeraar was zodat ik niet 

eerst ver hoefde te reizen voordat ik er was. Je mocht zelf een doelgroep uitkiezen 

waar je vrijwilligerswerk wilde gaan doen. Ik koos voor ouderen omdat dat me een 

goed begin leek om me in te verdiepen in mijn eerste stage. Bovendien was ik wel 

benieuwd wat ik ervan zou vinden omdat ik na mijn opleiding denk ik niet die richting 

zou kiezen. Ik kwam door een advertentie bij Fietsmaatjes Nieuwkoop uit. Een goede 

organisatie die ervoor zorgt dat ouderen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, 

toch een mooi rondje kunnen doen en actief bezig kunnen zijn in de buitenlucht.  

Het paste goed binnen de criteria van de hogeschool en mij leek het vooral gezellig 

en niet te heftig om te doen. Het is voor mij iets kleins om te kunnen doen maar ik 

maak er iemand helemaal blij mee.  

Die dankbaarheid geeft mij veel motivatie en positiviteit. Daarom is het ook zo leuk 

om te doen omdat je letterlijk ziet en merkt hoeveel iemand er van geniet om er even 

op uit te zijn.  

 

*.*.*.*.*.* 

 

Gezocht: gasten, duo’s en vrijwilligers 

 

Wij zijn heel blij met de 3e duofiets die op oudejaarsdag geleverd is. Dit biedt de 

mogelijkheid dat er nog meer mensen kunnen 

genieten van een fietstocht op een duofiets. 

Hierdoor zijn wij op zoek naar gasten en vrijwilligers 

die we aan elkaar kunnen koppelen om er gezellig 

samen op uit te gaan trekken. Ook als u wilt gaan 

fietsen met iemand die u al goed kent, bent u bij 

ons van harte welkom.  

U kunt zich aanmelden via onze website: www.fietsmaatjesnieuwkoop.nl.  

 

Dhr. I. Hout en Jennifer Hoogervorst  
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Natuurlijk kunt u ook een mailtje sturen naar info@fietsmaatjesnieuwkoop.nl of 

bel/app gerust naar: 06 – 44 81 36 07. Wij kijken uit naar u! 

 

*.*.*.*.*.* 

 

 Houd ons op de hoogte? 

  

Er kan altijd iets gebeuren waardoor u als 

gast of vrijwilliger een tijdje niet kunt 

fietsen. Bijvoorbeeld als u wat langer ziek 

bent, een operatie moet ondergaan of als 

u wat langer met vakantie gaat waardoor uw maatje een poosje zonder fietspartner 

komt te zitten. Wilt u zoiets aan ons melden? De coördinator kan dan eventueel 

tijdelijk een andere fietspartner zoeken voor uw fietsmaatje.  

Het kan ook zijn dat u niet meer wilt/kunt fietsen of het kost u teveel energie, het kan 

allemaal gebeuren. Wilt u het ons laten weten? Als u ons op de hoogte houdt, zorgen 

wij ervoor dat wie wil blijven fietsen dat ook kan blijven doen, eventueel met een 

ander maatje. 

 

*.*.*.*.*.* 

 

Markt Nieuwkoop 

 

Op zaterdag 5 maart jl. mochten wij weer voor het eerst 

dit jaar op de wekelijkse markt van Nieuwkoop staan. 

Deze keer was de broer van ‘Kaatje’ onze gast:  

‘Daatje van Fietsmaatje’. 

Op de duofiets heeft hij menig rondje gereden over de 

markt, met natuurlijk een knipoog naar de 

gemeenteraadsverkiezingen die 16 maart jl. gehouden 

is. Heeft u onze gast nog niet ontmoet?  

Geen probleem, wij hebben  ‘Daatje’ voor de volgende keer weer uitgenodigd.  

Hou onze facebookpagina in de gaten voor de datum.  
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Denkt u aan uw gast? 

 

Als u afspreekt met uw gast: ‘Belt u mij maar op als u weer wilt gaan fietsen’, blijkt dit 

niet altijd goed te werken. Niet elke gast is vrijmoedig genoeg om die telefoon 

inderdaad te pakken.  

Er zijn ook mensen die een zetje nodig hebben om weer de weg op te gaan.  

Het initiatief om contact op te nemen met uw gast en dus niet af te wachten, ligt dan 

ook bij de vrijwilliger. Dit samen fietsen betekent veel voor onze gast.  

Laat uw gast niet in onzekerheid! 

 

*.*.*.*.*.* 

Cadeaubon  

Heeft u een verjaardag of wilt u iemand verblijden 

met een gezellige fietsrit?  

Dan hebben wij iets voor u! 

U kunt bij Fietsmaatjes Nieuwkoop een cadeaubon 

aanschaffen, in te vullen naar uw wens. Dit kan een 

cadeaubon zijn met bijvoorbeeld alleen een fietsrit of 

uit te breiden met onderweg een kopje koffie/thee 

met wat lekkers/pannenkoek eten etc.  

De cadeaubonnen zijn te koop vanaf 10 euro.  

Wilt u meer informatie, stuur dan een mailtje naar: 

info@fietsmaatjesnieuwkoop.nl of bel/app naar:  

06 – 44 81 36 07. 

 

*.*.*.*.*.* 

 

Deze nieuwsbrief wordt persoonlijk bij u in de brievenbus bezorgd of  

u ontvangt deze via de e-mail.  

Wij horen heel graag wat u van deze nieuwsbrief vindt.  

Laat u het ons weten d.m.v. een mailtje: (info@fietsmaatjesnieuwkoop.nl)? 

Een appje of belletje mag natuurlijk ook.  

 

Wilt u onze volgende nieuwsbrief ook ontvangen?   

Meldt u dan aan via onze website: www.fietsmaatjesnieuwkoop.nl. 
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