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Nieuwsbrief 

 

Met veel plezier bieden wij u de 2e nieuwsbrief aan van Fietsmaatjes Nieuwkoop. 

Wij hopen dat u de nieuwsbrief met net zoveel plezier leest.  

Heeft u een idee of een bijdrage voor de nieuwsbrief? Graag! Laat het ons weten.  

 

*.*.*.*.*.* 

Van de voorzitter 

 

Beste vrijwilliger en gast van Fietsmaatjes 

Nieuwkoop. Hierbij de 2e nieuwsbrief, de 

tijd gaat snel als je leuke dingen doet.  

Maar ….. we staan op een moeilijk punt in 

ons bestaan: Op korte termijn worden 

nieuwe duofietsen geleverd voor de kern Ter Aar maar op dit moment is er nog geen 

definitieve stalling! Gesprekken met de gemeente zijn in volle gang maar de tijd 

dringt. Wilt u met ons meedenken? 

 

*.*.*.*.*.* 

Daatje van Fietsmaatje 

 

Tijdens het feestelijk tintje van de start van Fietsmaatjes 

Nieuwkoop in september 2021 was onze gast 'Kaatje van 

Fietsmaatje' aanwezig en reed zij diverse rondjes over de 

markt in Nieuwkoop.  

Kaatje heeft helaas weinig tijd om elke keer langs te komen 

als Fietsmaatjes Nieuwkoop op de markt staat en daarom 

hebben wij de broer van Kaatje, genaamd Daatje, bereid 

gevonden om ons te vergezellen. 

Wij willen u graag voorstellen aan onze Daatje. 

Daatje moest op zoek naar een opvallende jas. De verkleedkist werd omgekeerd en 

ja hoor daar kwam een mooie kleurrijke jas tevoorschijn.  
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Voor de herkenbaarheid van Fietsmaatjes Nieuwkoop is de jas volgehangen met het 

logo en lachende gezichtjes wat kenmerkend is van Fietsmaatjes Nieuwkoop.  

Vol trots gaat Daatje hierin rond rijden als wij op de markt staan, bijvoorbeeld in 

Nieuwkoop op zaterdag 21 mei a.s. maar ook op de braderie in Ter Aar op zaterdag 

25 juni a.s. Mocht u zin hebben in een kleine proefrit, neem gerust plaats op de 

duofiets naast Daatje. U kunt zich dan natuurlijk ook opgeven als vrijwilliger of als 

gast. 

 

*.*.*.*.*.* 

 

Hoera, het is lente!  

 

Na een lange, saaie winter doet het voorjaarszonnetje, zowel de natuur als de 

mensen goed. Tijd om er weer lekker op uit te kunnen met de fiets. Maar wat nu als 

fietsen niet meer vanzelf gaat of als je je niet meer zelfstandig in het drukke verkeer 

durft te begeven …. 

Dan meld je je aan bij Fietsmaatjes Nieuwkoop en kan je er gezellig samen op uit 

met de duo-fiets. Het stukje in de Omroeper was voor mij aanleiding om de uitdaging 

aan te gaan en mij in januari aan te melden als vrijwilligster. Met mijn moeder als 

gast, maar dat wilde ik nog even geheim houden, om haar een keer te verrassen met 

een fietstocht. Er volgde een leuke kennismaking met de organisatie. Daarna werd ik 

door Joop uitgenodigd voor een duidelijke instructie en proefrit en werd ik 

toegevoegd aan de Fietsmaatjes-app, waarmee je heel gemakkelijk en snel een fiets 

kan reserveren. Tijd om mijn moeder eens te gaan verrassen op een zonnige dag in 

maart…. Mijn moeder is 82 jaar, nog redelijk fit maar vanwege evenwichtsstoornis 

durft ze niet meer te fietsen.  

En fervent fietser als zij altijd was, mist ze dat zéker. Ik haalde haar op met de  

duo-fiets voor een rondje Nieuwkoop, Noorden en Zevenhoven. Het was een 

kilometer of 10, maar ze heeft wel van 10.000 meter genoten  ! Lekker fietsen 

langs de weilanden, de narcissen en bloesembomen in bloei, de wind weer in je 

haren voelen, lekker mee trappen en ook nog om je heen kunnen kijken, zonder al 

teveel op het verkeer te hoeven letten, want dat deed ik. Kortom, de eerste rit op de 

duo-fiets was een groot succes! Inmiddels zijn we al 

vaker samen op pad geweest en rijden we elke keer 

een andere route. De fietspaden in de regio zijn prima 

begaanbaar met de duo-fiets en op de drukke 

kruispunten of rotondes, zie je dan dat er gelukkig ook 

nog relaxte mensen op de weg zitten, die je spontaan 

voorrang verlenen. We hebben nog lang niet alle 

fietspaden gehad met de duo-fiets,  

dus van ons mag het een mooie lange zomer worden!  

 

Dick Stemmer en Corina Pietersen 
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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.  

 

                                                                *.*.*.*.*.* 

Accu’s ….. 

 

Het gebeurt regelmatig dat één van ons gaat vertrekken met 

een niet goed opgeladen accu. De oorzaak ligt dan bij degene 

die voor u gereden heeft en niet goed gecheckt heeft of de 

accu’s wel opladen. De lampjes op de voorkant van de accu’s 

zelf gaan dan ook opklimmend branden. Als alle 5 lampjes 

branden op de accu zelf is deze vol, maar als er minder lampjes 

branden gewoon opladen.  

Dus als u terug komt van uw fietsrit altijd de accu opladen:  

- de stekker in de oplader 

- de oplader op de steun van de duofiets (dus niet op de zitting of op de  

  calamiteitentas) 

- knopje omzetten op de lader 

De oplader staat op een tijdklok dus ….. vol is vol en het opladen stopt er vanzelf 

mee. Het kan voorkomen dat er een flinke fietsrit afgelegd is waardoor ook accu 2 

gebruikt is. Mocht dit zo zijn, graag even doorgeven d.m.v. een appje of belletje  

(06 – 44 81 36 07) zodat wij de oplader om kunnen zetten en de opvolger niet met de 

gebakken peren zit.  

 

*.*.*.*.*.* 

 

Heeft u een goed idee? Laat het ons weten!  
 

Er zijn inmiddels ruim 90 gasten en vrijwilligers die regelmatig met de duofietsen van 

Fietsmaatjes Nieuwkoop op pad gaan. Hier zijn wij heel blij mee en zeker gezien het 

feit dat we nog maar een halfjaar actief zijn! 

Wij kunnen ons voorstellen dat u wellicht tijdens het fietsen op ideeën komt die onze 

organisatie goed van pas komen. Dat kan een technische tip zijn, een suggestie om 

gasten, vrijwilligers, sponsoren en donateurs te werven. Natuurlijk staan wij ook open 

voor allerlei verbeteringen die onze stichting zou kunnen doorvoeren om zaken nog 

eenvoudiger en beter te laten verlopen. Welk idee u ook heeft, laat het ons weten 

alstublieft want Fietsmaatjes Nieuwkoop zijn we samen!  



4 
 

Jammer…..  

 

Een vrijwilliger kwam vanmorgen (dinsdag 10 mei jl.) de duofiets 

ophalen en helaas trof zij dit aan. Het paaltje, om de deur van 

de stalling vast te zetten, kapot!  

Gelukkig bood Theo de helpende hand en staat er inmiddels 

weer een nieuwe paaltje.  

 

*.*.*.*.*.* 

Wisseling  

 

Theo de Jong heeft zijn werkzaamheden (onderhoud duofietsen) overgedragen aan 

Henk de Rijk. Henk gaat, naast het fietsen met zijn gasten, ook het onderhoud van 

de duofietsen regelen.  

Theo: heel hartelijk bedankt voor je inzet en fijne samenwerking! 

Henk, veel succes en fijn dat je deze taak op je wilt nemen.  

 

*.*.*.*.*.* 

 

Schipholfonds hartelijk bedankt 

 

Het Schipholfonds stimuleert sportief bewegen in de 

directe omgeving van Schiphol. Sportief bewegen 

brengt mensen bij elkaar en draagt bij aan vitaliteit, 

gezondheid, integratie en verbroedering. Daarom helpen zij verenigingen, scholen, 

stichtingen en andere organisaties hun sportieve initiatieven op amateurniveau te 

realiseren via algemene en bijzondere donaties. 

Laat Fietsmaatjes Nieuwkoop nou in aanmerking zijn gekomen….. 

Inmiddels staan er 2 extra accupakketten in bestelling, bekostigd door de donatie van 

het Schipholfonds waardoor de duofietsen nog vaker ingezet kunnen worden.  

Heel hartelijk bedankt Schipholfonds! 

 

*.*.*.*.*.* 

Sluishekjes 

In overleg met de gemeente, zijn de sluishekjes verbreed in de kern Nieuwkoop 

zodat de duofiets er door kan. Mocht u toch nog een sluishekje tegen komen die te 

smal is, laat het ons weten. 
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Gezocht: gasten, duo’s en vrijwilligers 

 

Heeft u ook al zo genoten van de heerlijke, zonnige 

dagen? Met zulk mooi weer heb je toch weer zin om 

iets te gaan ondernemen? 

Kom en meld u aan als gast of vrijwilliger bij 

Fietsmaatjes Nieuwkoop!  

Wij koppelen u, als gast en vrijwilliger, aan elkaar 

zodat u er gezellig samen op uit kan trekken. Ook als u wilt gaan fietsen met iemand 

die u al goed kent, bent u bij ons van harte welkom. Wij kijken uit naar u! 

 

*.*.*.*.*.* 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief via de e-mail of persoonlijk in uw brievenbus.  

Wilt u onze volgende nieuwsbrief ontvangen? 

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

 

Contactgegevens Fietsmaatjes Nieuwkoop: 

website: www.fietsmaatjesnieuwkoop.nl 

e-mail: info@fietsmaatjesnieuwkoop.nl 

telefoon: 06 – 44 81 36 07 

 

http://www.fietsmaatjesnieuwkoop.nl/
http://www.fietsmaatjesnieuwkoop.nl/
mailto:info@fietsmaatjesnieuwkoop.nl

