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Nieuwsbrief 2019 nummer 2 
 

 

1. Inleiding 
Met heel veel plezier bieden wij onze tweede (en tevens laatste) Nieuwsbrief van 2019 aan. Na het 

verschijnen van nummer 1 is er heel veel gebeurd. Je hebt dat eerder kunnen lezen op onze website 

onder de rubriek Laatste Nieuwtjes.  Graag zetten we alle activiteiten van 2019 nog eens op een rij. 

Het allerlaatste èn zeker ook  leuk nieuws is dat wij een coördinator voor Zoeterwoude – Rijndijk 

hebben gevonden. Het echtpaar Trudy en Jan Klingeler is bereid om in een duo functie het 

coördinatorschap op te pakken. In deze nieuwsbrief stellen wij ze voor. 

We hebben nog meer te melden over onze activiteiten in 2019. Het is een vooruitblik op ons 

jaarverslag 2019. Veel leesplezier. 

 

2. Nieuwe coördinatoren voor Rijndijk: Trudy en Jan Klingeler 
In november hebben we Trudy (71) en Jan (73) welkom kunnen heten. Vanaf dat moment zijn zij in 

een duo functie als coördinator voor Zoeterwoude – Rijndijk actief. Daarnaast fietst Jan met  een 

gast. 

Trudy en Jan zijn bekende gezichten en hebben een “dijk aan ervaring” in het vrijwilligerswerk. 

Vanaf 1967 tot 1989 hebben ze in Leiden gewoond waarna zij zich in Zoeterwoude – Rijndijk hebben 

gevestigd.   

Na haar komst naar de Rijndijk heeft Trudy het vrijwilligerswerk in Zoeterwoude met enthousiasme 

opgepakt. Zij heeft ruim 13 jaar als vrijwilliger in de bibliotheek gewerkt en ook 13 jaar in de 

Wereldwinkel in het dorp de handen uit de mouwen gestoken. 

Jan is jarenlang bestuurslid geweest van diverse muziekkorpsen en is nu “gewoon” spelend lid van 

“Sint Jan”. Hij vaart 1 x per jaar mee als vrijwilliger op motorschip “de Zonnebloem”, is actief bij het 

Rode Kruis en begeleidt éénmaal per week een jongere naar en van de zorgboerderij van de familie 

Van Rijn. 
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Trudy en Jan zijn trotse ouders van 2 dochters en opa en oma van 3 kleinkinderen. Wij kunnen ons 

voorstellen dat dit actieve echtpaar ook van vakanties houd. 

Met plezier kijken wij uit naar hun bijdrage als coördinator. Jan en Trudy zullen zich gaan inspannen 

om gasten en fietsmaatjes te werven en deze personen met elkaar in contact te brengen. Ook 

verzorgen zij de instructie aan  de aspirant-fietsmaatjes  waarbij alles over onze werkwijze èn de 

werking van een duofiets wordt uitgelegd. 

 

Trudy en Jan hartelijk welkom in ons team en heel veel succes en plezier bij jullie activiteiten. 

 

2. Wat hebben we in 2019 gerealiseerd? 
Vooruitlopend op het samenstellen van het  jaarverslag 2019 willen we onze mijlpalen van 2019 met 

je delen. Een korte samenvatting: 

• In april hebben wij op feestelijke wijze onze 2e duofiets  in “de  Eendenkooi” gepresenteerd. 

Daarvoor waren vele personen en organisaties uitgenodigd. Een bijzonderheid was dat het 

voltallige College van Burgemeester en Wethouders aanwezig was. De komst van regionale 

zorgverzekeraar “Zorg & Zekerheid” werd ook zeer op prijs gesteld omdat zij de duofiets 

hebben gesponsord. De burgemeester heeft in haar speech nog een extra pleidooi gehouden 

voor financiële ondersteuning voor een derde duofiets. Het heeft geholpen! Enkele weken 

later kregen wij van “Zorg & Zekerheid” de bevestiging dat de derde duofiets kon worden 

aangeschaft.  

• Medio juli werd de derde duofiets afgeleverd zodat vanaf de zomerse periode er volop 

gefietst kon worden. We hebben op het dorp nu 2 fietsen en aan de Rijndijk staat er ook één 

permanent gestald. 

• Met de komst van de nieuwe fietsen hebben wij ook intensief gezocht naar stallingsruimte. 

We hebben in  nauwe samenwerking met medewerkers van het hoofdkantoor van 

WIJdezorg (Energieweg) en de jeugdraad/ bestuur van “Ons Huis” twee stallingen kunnen 

realiseren. Wij zijn superblij met met de spontane hulp van vrijwilligers van de dorpskerk die 

de stalling op het terrein van  “Ons Huis” aan de Loethe daadwerkelijk hebben geplaatst. 

Nogmaals hulde en onze hartelijke dank aan de beide organisaties (WIJdezorg en Ons Huis). 

• Doordat wij steeds meer reserveringen voor een fietstochtje kregen, hebben we nagedacht 

over een digitaal boekingssysteem. Voor- en nadelen hebben we op een rij gezet. Medio mei 

hebben wij de traditionele papieren agenda ingewisseld voor een digitale agenda, genaamd 

Het Rooster. We hebben een avond belegd met onze Fietsmaatjes en de werking van Het 

Rooster uitgelegd. De fietsmaatjes hebben snel hun weg gevonden in. Daar waar onze 

vrijwilligers nog tegen belemmeringen aanlopen, helpen wij ze graag verder op weg. Het 

systeem is inmiddels een succes geleken omdat in één oogopslag zichtbaar is wanneer de 

fiets beschikbaar is. Het levert ons ook heel veel data op. Denk bijvoorbeeld aan het aantal 
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ritten per fiets, groei van het aantal vrijwilligers per maand/kwartaal. Door mededelingen op 

“het prikbord” van Het Rooster  te plaatsen, kunnen we heel snel onze fietsmaatjes van 

informatie voorzien. Willekeurig voorbeeld:  één van fietsen is voor een spoedreparatie naar 

de fietsenmaker. 

Wij zijn tevreden over het systeem. Eventuele verbeterpunten zijn van harte welkom. 

• Dan nog wat getallen. Het aantal Fietsmaatjes groeit gestaag. We hebben inmiddels 45 

actieve fietsvrijwilligers en 40 gasten. Het aantal fietsritten is met de komst van de 2e en 3e 

fiets in 2019 fors gegroeid. Het precieze stijgt ver boven het aantal van vorig jaar (225) uit en 

gaan we aan het begin van het nieuwe vaststellen. Laat je verrassen! 

3. Wat willen we verder noemen? 
Naast onze “core business”, het dagelijks fietsen met onze gasten, kunnen we ook wat bijzondere 

zaken noemen waaraan wij hebben meegewerkt of bijgedragen. Een kleine opsomming daarvan is: 

• Zaterdag 21 september hebben wij meegewerkt aan Wereld Alzheimerdag. In de vroege 

zomer van dit jaar werden wij benaderd door het regiobestuur Zuid Holland Noord van 

Alzheimer Nederland of wij medewerking wilden verlenen aan hun jaarlijkse actiedag. Het 

thema dit was: “Bewegen”. We zijn in het organisatiecomité gaan zitten en hebben voor alle 

deelnemers een leuk programma bedacht. In een stervormige rit zijn vanuit 10 verschillende 

gemeenten binnen Zuid Holland 37 duo’s van fietsmaatjes en hun gasten naar de wielerbaan 

van “Swift” in Leiden komen fietsen. Ook Zoeterwoude heeft meegedaan met drie fietsen. 

De maatjes en hun gasten werden op de wielerbaan door onze wethouder Ruud Bouter 

binnengehaald. Onze gasten hebben een onvergetelijk leuke dag beleefd. 

• Zaterdag 26 oktober heeft Fietsmaatjes twee kavels ( een rit met een duofiets) voor de 

Veiling met een Missie ingebracht. Eén van die twee kavels was zeer in trek bij het kopende 

publiek. Het eindbod kwam uit op € 1350,00.  We haalden daarmee zelfs de lokale en 

regionale bladen. 

• Donderdag 5 december bezocht Sinterklaas traditiegetrouw alle Zoeterwoudse scholen. 

Doordat de goedheiligman dit jaar ook een bijdrage aan het milieu wilde doen heeft hij met 

z’n pieten het vervoer naar de scholen per duofiets gedaan. Hij heeft daarvoor een beroep 

gedaan op het gebruik van onze “stalen rossen”. De Sint behoort tot de doelgroep van 

Fietsmaatjes en wij zijn nu “vrienden voor het leven”. 

• We hebben met plezier deelgenomen aan vele netwerkbijeenkomsten om zodoende 

Fietsmaatjes Zoeterwoude te promoten. Dat waren bijvoorbeeld bijeenkomsten van/over 

EVA, project Alzheimer vriendelijke gemeente, overleg met praktijkondersteuners van 

huisartsen en een inspiratiesessie over het lokaal sportakkoord.  
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• Bijzonder trots zijn we dat Koning Willem-Alexander zijn belangstelling voor Fietsmaatjes 

heeft getoond. Op donderdag 28 november bracht hij een onverwacht werkbezoek aan 

Fietsmaatjes Nederland in Warmond. Ongetwijfeld heeft u foto’s in kranten en/of 

televisiebeelden gezien. Een mooie promotie. 

• Wij hebben ons in de afgelopen weken aangemeld bij het ING Nederland fonds om in 

aanmerking te mogen komen voor bijdrage uit dat fonds. Uiterlijk 17 december a.s. 

ontvangen wij een e-mail of wij geselecteerd zijn voor een stemronde. Als dat gebeurt krijg 

je een verzoek om op ons te stemmen.  

4. Tenslotte   
Niet alles zal nieuws zijn. We hebben je eerder persoonlijk gevraagd of uitgenodigd met ons mee te 

doen. Of mogelijk hebben je het nieuws eerder op onze website gelezen.  

Nu we alles op een rij zetten, kunnen we constateren dat er dit jaar veel vrijwilligerswerk voor 

Fietsmaatjes is gedaan. Wij zijn ons heel bewust dat wij dit resultaat hebben kunnen behalen met 

hulp en inzet van jullie, alle vrijwilligers. Wij zijn trots op jullie. Dank je wel voor de inzet. 

Hebben we al voornemers voor volgend jaar? We willen wat frequenter een nieuwsbrief uitbrengen. 

Ook willen we de organisatie nog meer gaan promoten en meer mensen (uit onze doelgroep) laten 

bewegen. Duofietsen is een leuke, sociale bezigheid. 

 

Wij, de coördinatoren, wensen alle lezers een fijne, gezellige feestmaand en een goed en gezond 

2020 toe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


