VOORTAAN ALS FIETSDUO GENIETEN VAN NUENENSE NATUUR?
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Voortaan als fietsduo genieten van Nuenense natuur? Dat kan!
Nuenen is sinds vrijdag jl. een mooi initiatief rijker. Alvast twee elektrische duofietsen staan klaar voor ieder die
graag een fietstochtje zou willen maken, maar dat wegens een beperking niet meer zelfstandig kan. Die kan nu,
gezellig zittend naast een fietsmaatje, er weer eens op uit. Zeven enthousiaste Nuenenaren maakten dit
mogelijk.
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Het idee ontstond op een feestje. Zou het iets zijn, opperde Nuenenaar Huib Hardeman, als we ons in Nuenen
aansluiten bij het landelijk initiatief Fietsmaatjes.nl? Dat ontstond zo'n acht jaar geleden naar een idee van
praktijkverpleegkundige Tekla Zwinkels en telt inmiddels een kleine twintig lokale organisaties (het streven is
60), verspreid over heel Nederland. In Nuenen ging een zevenkoppig bestuur voortvarend aan de slag - niet
geheel toevallig met in zijn gelederen drie oud-leden van v/h Jongerenkoor Nuenen (immers altijd al 'Meer dan
zingen [en 'gezongen'] alleen'!).
Medewerking van vele kanten
Dit bestuur wilde al in 2020 starten, maar werd door corona genoodzaakt de plannen een heel jaar uit te stellen.
Intussen moest er wel al veel gebeuren, zo vertelt bestuurslid PR en oud-wethouder Martien Jansen. Een
stichting oprichten en notarieel vastleggen. ANBI-status aanvragen (t.b.v. belastingvrij schenken).
Integriteitscode en VOG's regelen. Verzekeringen voor de kostbare fietsen en tegen ongevallen, voor gasten en
vrijwilligers. Opslagruimte regelen (uiteindelijk om niet beschikbaar gesteld door Helpt Elkander). En natuurlijk
de aanschaf zelf van één, later nog een tweede duofiets.
Gelukkig werkten vele instanties en particulieren ruimhartig mee. Oranjefonds, VDL, Dela, lokale ondernemers
en particuliere giften maakten aanschaf van een eerste duofiets mogelijk. De gemeente (wethouder, CMD) was
meteen enthousiast, en samen met Welzorg bekostigden zij een tweede exemplaar, dat bij een Wmo-klant
stond te verstoffen. Gebruik van de fietsen zal als 'voorliggende voorziening' in het Wmo-pakket opgenomen
worden: voordelig voor cliënt én gemeente.
Complexe techniek
Voormalig Wegenwachter Peter Jansen, samen met Leo Renders verantwoordelijk voor het onderhoud,
benoemt en demonstreert deze middag de technische snufjes die een duofiets zo mooi, maar ook zo duur
maken: één exemplaar kost nieuw 12.000 euro, een accu 1350 euro. Allerlei voorzieningen, zoals het kunnen
vastgespen van voeten, veiligheidsgordel, verstelbare armleuningen, elektrische trapondersteuning met
versnellingen en een draaibare zitting voor de instap, maken het voertuig volkomen veilig en comfortabel in
gebruik. De accu-capaciteit is voldoende om een hele dag op stap te gaan. Een kuchscherm tussen de berijders
maakt het onderling contact coronaveilig.
Opzet: maatjes worden
Voorzitter Jan Zwaan legt uit hoe het al in z'n werk gaat. Wie gast wil worden, kan zich melden via de website,
met opgaaf van gewenste weekdag en tijd. Een vrijwilliger neemt contact op en maakt een afspraak. En dan
kunnen ze samen een bestemming kiezen en op 'trap' gaan. Dat kan een ritje zijn naar het ouderlijk huis in een
naburige gemeente, maar ook een korte rit en daarna ergens gezellig zitten kletsen bij koffie uit de thermoskan.
Bedoeling is dat de twee maatjes worden en elkaar dus regelmatig gaan treffen. Je kunt je natuurlijk ook als duo
aanmelden, bijvoorbeeld als gast en mantelzorger. Maar anderszins kan het natuurlijk ook prima klikken.
En dan gaan rond half een onder grote persbelangstelling de twee eerste maatjesduo's van start: eerste Irene
Moers met haar gast/partner Henk de Jonge, gevolgd door Ruud de Wit met gast/maatje José Ackermans.
Een derde duofiets zit al in de pijplijn. Gestreefd wordt naar een aantal van zes, voor Gerwen en Nederwetten
elk ook één. Daarvoor is natuurlijk veel geld nodig. Donateur worden? Voor alle info over het project en over
hoe je gast, vrijwilliger of donateur kunt worden en/of lezer van de nieuwsbrief: zie de
site www.fietsmaatjesnuenen.nl. Voor wie geen computer bezit of het gebruik ervan moeilijk vindt, is er het
telefoonnummer 06-22776595.

