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Het nieuwe jaar is begonnen!!
2021 is voor Fietsmaatjes Nuenen een heel dynamisch
jaar geweest. De coronabeperkingen, de officiële opening
van het fietsseizoen, ontvangen van diverse financiële
ondersteuningen, het mogen ontvangen van twee
duofietsen, de in gebruik name van onze stalling, en het
opstarten van de relaties met Nederwetten en Gerwen.
Gestart werd dat jaar met 11 Gasten en 45 Vrijwilligers.
Begin 2022 al 64 gasten en 68 Vrijwilligers. Ondanks de
winter zijn er alweer diverse mooie fietstochten verreden,
helaas tot op de dag van vandaag nog steeds met het
kuch-scherm. Maar lente staat voor de deur en dat gaat
zeker een toename van het aantal ritten met zich
meebrengen. Wij hebben daarom gemeend om een 4e
fiets te bestellen. Dit is mogelijk gemaakt dankzij een
financiële ondersteuning van onder andere onze
gemeente Nuenen C.A..Tevens gaan we het initiatief
nemen om meer mensen te enthousiasmeren om als
vrijwilliger te komen meefietsen, we hebben ze hard nodig!
Onderwerpen in deze nieuwsbrief:
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Sponsoring en donaties.
Nieuwe aankopen.
Hoe gaat het met het fietsen?
Hoe gaat het met de fietsen?
Onze vrijwilligers en Gasten
Fietsen met een kniebeperking
Onze stalling van de fietsen.
Kascommissie
Behoefte aan een rolstoelfiets ?

Sponsoring en donaties
Gelukkig wordt Fietsmaatjes Nuenen (FMN) meer en meer
gekend en erkend in het Nuenense. Diverse instanties
maar ook particulieren ondersteunen spontaan dit initiatief.
Overleg met FMN en de gemeente Nuenen heeft ertoe
geleid dat de gemeente Nuenen subsidie verleent van een
aanzienlijk bedrag, als ondersteuning voor aankoop van
een duofiets en een rolstoelfiets. Verder overleg voor een
structurele bijdrage volgt nog.
Het CONN (Coöperatie OnsNet Nuenen) heeft de
Stichting een bijdrage geschonken voor de aanschaf van
een GoPro camera., te monteren op één van onze fietsen.

Na een vol jaar te hebben gefietst met de eerste fiets
worden de onderhoudskosten zichtbaar. Deze fiets (Fiets
1) heeft nu al een kleine 5000 km afgelegd .
Dat vertaald zich logischerwijs in het vervangen van
slijtageonderdelen. Dit jaar gaat hetzelfde gelden voor de
Fietsen 2 en 3. We zij er op voorbereid!! Wij blijven als
bestuur de mogelijkheden aftasten om de financiële
middelen te vergaren waarmee wij deze operationele
kosten kunnen afdekken .

Nieuwe aankopen
In het laatste bestuursvergadering 18 Januari jl. is besloten
om de volgende aankopen te doen:
1

Aanschaf van de 4e duofiets. De uitvoering van
deze fiets is gelijk aan Fiets 1, dus o.a. voorzien
van 2 comfortstoelen.
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Een set versterkte armleuningen voor een
standaardstoel (met de rode zitting). Gebleken is
dat zwaardere personen die in deze stoel zitten en
zich willen afzetten op de huidige armleuningen,
deze leuningen gaan doorbuigen. Eén fiets gaan
we nu voorzien van deze set.

3

Twee extra accu’s, één ter vervanging van de
lichtere accu in ons bezit, waarvan de capaciteit
duidelijk aan het afnemen is, de tweede als
reserveaccu.

4

GoPro camera. De camera wordt voor op een van
onze fietsen gemonteerd. Tijdens het fietsen, van
een van onze mooie ritten, kunnen dan opnames
gemaakt worden. Deze beelden en foto’s worden
getoond op onze site en via het LON.

5

Een zwenkbare voetenplaat geeft de
mogelijkheid geeft aan Gasten (die niet mogen
en/of kunnen fietsen), de voeten op deze
steunplaat zetten en op deze wijze toch kunnen
genieten van de rit. Na het gebruik hiervan kan
deze plaat weggedraaid worden onder de stoel
van de gast. Deze accessoire wordt op één van de
fietsen gemonteerd.

Hoe gaat het met het fietsen? .
Dit winterseizoen nodigt niet altijd uit om de meest mooie
fietsmomenten te krijgen. Ondanks dat zijn de reacties
overweldigend!
Van de Gasten krijgen we alleen maar complimenten, zij
genieten van de mooie ritten en de gezellige gesprekken.
Vooral de koffiemomenten onderweg, vinden zij geweldig.
De vrijwilligers genieten weer van deze reacties en de
waarderingen. Dit blijkt ook uit de evaluaties geschreven
door de vrijwilligers in SamenFietsen. Deze Ritevaluaties
zijn erg belangrijk voor ons als bestuur, daarom ook de
vraag om dit met ons te blijven delen na elke rit. Ook tips en
opmerkingen zijn welkom. Last but not least, erg leuk de
reacties die we mogen ontvangen van de inwoners van
Nuenen en de families van de Gasten . Allemaal vinden ze
dit een geweldig en prachtig initiatief !! Al met al genoeg
motivatoren om met z’n allen de schouders hieronder te
blijven zetten; hier doen we het voor!
Hoe gaat het met de fietsen?
Onze fietsen worden regelmatig onderhouden door onze
technische mannen Peter en Leo. Tot op heden beperkt het
onderhoud zich tot het spannen van kettingen, vervangen
van remblokjes, afstellen van kabels en smeren van de
draaiende delen. Fiets 1 heeft inmiddels zo’n 5000 km op
de teller, Fiets 2 ongeveer 2700 km en Fiets 3 ongeveer
700 km. Dit houdt in dat het onderhoud van de fietsen
steeds belangrijker gaat worden om het fietsen voor
iedereen een plezierige ervaring te laten zijn.
Wij willen u erop attenderen dat, wanneer u de fiets
terugbrengt in de stalling, het accubeleid wordt uitgevoerd
en (indien nodig) de fiets wordt schoongemaakt. Hiervoor
hebben wij twee dozen met poetsdoeken links naast de
kast gezet. Zo kan de volgende gebruiker met een schone
fiets haar/zijn gast ophalen.
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Onze Vrijwilligers en Gasten

De stalling voor onze fietsen:

Wij hebben op dit moment 69 vrijwilligers en 61 gasten in
ons bestand. De aantallen nemen langzaam toe ondanks
de aanwezige beperkingen, we mogen zeer tevreden zijn.
Wel wordt het in de praktijk steeds duidelijker dat het
aantal vrijwilligers hoger moet zijn t.o.v. het aantal gasten.
Er worden initiatieven ontplooid om meer mensen te
enthousiasmeren om als vrijwilliger actief te worden
binnen onze stichting. Mocht u misschien binnen uw
kennissen-/ vriendenkring nog iemand enthousiast krijgen
of heeft u andere ideeën en/of tips? Dan horen we dat
natuurlijk heel graag.

De stallingsruimte voor onze fietsen, ondergebracht in
een loods van Helpt Elkander, wordt langzaam voller. Dat
is een goede ontwikkeling voor de stichting maar niet
voor onze fietsen.
Na de komst van Fiets 4 (geschat in week 14) en een
tweede kast wordt de ons toebedeelde ruimte erg krap.
Binnenkort is er een overleg met HE over hoe de stalling
opnieuw in te delen, rekening houdend mat een verdere
groei van 2 fietsen dit jaar. Op langere termijn zal de
mogelijkheid ontstaan en komen om een extra fiets in
Gerwen en eventueel in Nederwetten te stationeren.

( ingezonden stukje van een vrijwilliger)

Fietsen met de Duofiets 2 met een kniebeperking.

Kascommissie

Sinds najaar 2021 ben ik vrijwilliger bij Fietsmaatjes
Nuenen. Ik heb een kniebeperking maar wilde toch graag
fietsen bij Fietsmaatjes op een Duofiets met gasten.
Met hulp van een vriend, met technisch inzicht en veel
fantasie, ben ik gestart om te kijken wat de mogelijkheden
zijn voor mij. De Schoenmaker Jop Egmond (Berg 1)
heeft me geholpen met zijn kennis op dit gebied. Jop heeft
de hak gehalveerd en verstevigd (zie foto).

Nu is er meer ruimte ontstaan voor mijn schoen en kan de
knie meer buigen. Ik fiets op Duofiets 2, deze fiets heeft
voor mijn knie meer mogelijkheden om goed en veilig te
kunnen functioneren. Na enkele proefritten ben ik gestart
met het fietsen met gasten en dat is goed en gezellig
verlopen.

Het eerste kalenderjaar 2021 is achter de rug ! Dit houdt in
dat er het een en ander administratief moet afgerond
worden zoals financiële verantwoordingen naar sponsoren
toe, het jaarverslag en de financiële administratie . Voor dit
laatste zouden wij graag bij deze een oproep willen doen
voor twee vrijwilligers die de kascommissie willen vormen.
Wanneer je interesse hebt , graag aanmelden via

info@fietsmaatjesnuenen.nl
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Behoefte aan een rolstoelfiets?
Een onderdeel in de beschikking dat de gemeente ons
heeft toebedeeld is de aanschaf van een rolstoelfiets.
Alvorens hiertoe over te gaan willen we eerst de behoefte
hieraan peilen bij de diverse in Nuenen aanwezige
organisaties. Deze peiling is nu gaande bij de
Zonnebloem, het Savant van Lenthof, Gehandicapten
Vereniging Nuenen, het CMD, etc..

Wij zijn benieuwd wat de resultaten gaan zijn. !

Tot zover onze eerste nieuwsbrief van dit jaar..
Graag wensen wij als bestuur je veel fietsplezier toe.
Heb jij nog ideeën, tips of suggesties, laat maar weten !!
Veel leesplezier gewenst !
Namens het bestuur.:
Huib Hardeman, secretaris Fietsmaatjes Nuenen
Tel.: 06 22776595
Mail: info@fietsmaatjesnuenen.nl

