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Het nieuwe jaar is begonnen!! 
 
De eerste zeven maanden van dit jaar zijn al weer voorbij! 
Voor Fietsmaatjes Nuenen (FMN) niet geheel 
onopgemerkt! De groei van FMN heeft doorgezet zoals 
verwacht. Na het wegvallen van de coronabeperkingen is 
het aantal Vrijwilligers gestegen naar 117 en het aantal 
Gasten naar 100, beide aantallen gestegen met ong. 50 % 
t.o.v. begin van dit jaar. Ook het aantal fietsen is 
toegenomen tot 5 fietsen; één duofiets en één rolstoelfiets 
hebben wij aangeschaft, de vijfde duofiets is onlangs 
besteld. 
We hebben dit afgelopen half jaar de relatie met diverse 
instanties die ons een goed hart toedragen, verstevigd en 
uitgebreid. Ook aan onze  naamsbekendheid is hard 
gewerkt. Naast dat er op dit moment veel gefietst wordt, 
zijn we regelmatig aanwezig op diverse evenementen in 
Nuenen. Ook verschijnen er regelmatig artikeltjes in de 
Nuenense media. Veel complimenten en positieve reacties 
komen daardoor tot ons. Door het prachtige fietsweer van 
afgelopen weken, werden er erg veel ritten gemaakt. 
Uiteraard worden deze ingepland via ons plansysteem 
“SamenFietsen”. Door het vele gebruik hiervan komen 
zwakke punten van dit systeem boven drijven. Dit systeem 
dient op diverse niveaus verbeterd te worden. Hieraan 
wordt door alle gebruikers hiervan in het land op dit 
moment aan gewerkt. 
 
 
 
 
Onderwerpen in deze nieuwsbrief: 
 
● Financiële ondersteuning. 
● Vereniging in oprichting. 
● Introductie van Karin Verhagen. 
● Bloem en tuin 2022. 
● Het Go-Pro project. 
● Onze Vrijwilligersavond 2022. 
● Hoe gaat het met het fietsen? 
● Hoe gaat het met de fietsen? 
● Onze vrijwilligers  en Gasten. 
● De stalling . 
● Kascommissie. 
● De rolstoelfiets. 
● Aanschaf nieuw materiaal. 
● Verhuizing dagbesteding Archipel. 
● Het Landjuweel  NGN200. 
● Reanimatiecursus. 
 

Financiële ondersteuning 
 
Dat dit initiatief gewaardeerd word door de Nuenenaren en 
ondernemers binnen en buiten Nuenen blijkt uit de mate 
van donaties en sponsoring uit diverse hoeken. Dat wij dit 
ontzettend waarderen moge duidelijk zijn! Ook zijn wij 
continu bezig om de jaarlijkse operationele kosten (kosten 
die Het Fietsen met zich meebrengt) gedekt te krijgen. Dit 
ook middels gesprekken met de Gemeente. Toezeggingen 
door haar hieromtrent zijn zeer positief. 
 

Vereniging in oprichting. 
 
Op landelijk niveau zijn er initiatieven ontstaan om een 
Vereniging Fietsmaatjes Nederland op te richten . De 
Vereniging heeft ten doel het bevorderen van de 
onderlinge samenwerking, hulp en betrokkenheid van 
Lokale Fietsmaatjes Organisaties alsmede het behartigen 
van de belangen van Lokale Fietsmaatjes Organisaties. 
Hiermee gaan een aantal zaken gezamenlijk aangepakt 
worden. Ook FMN is hierbij aangesloten. Op dit moment 
zijn er 35 lokale fietsmaatjes in Nederland met 150 fietsen. 
Dus tijd om een intensieve samenwerking op te starten. 
Op 1 Oktober is een eerste Samenwerkingsoverleg in 
Amstelveen. 
 

Introductie van Karin Verhagen. 
 
Naar aanleiding van een oproep van de Stichting om 
iemand die onze website kan en wil beheren heeft Karin 
positief gereageerd. Karin is al enige tijd lid als 
Vrijwilligster van de Stichting. Heeft jaren ervaring in de 
Zorg op niveau van Communicatie en heeft in diverse 
andere functies ervaring opgedaan in Marketing/ 
Communicatie. Tevens ervaring met “Wordpress”, een 
platform waarop vele websites zijn gebouwd waaronder 
ook de onze. Zij gaat onze website verbeteren en 
actualiseren. Tevens gaat zij verantwoordelijk zijn voor de 
kwaliteit van de naar buitengaande artikelen.  
 

Bloem en Tuin 2022. 
 
FMN was sterk aanwezig tijdens dit evenement . 
Dankzij de spontane medewerking van John en Rini 
Geven (de organisatoren), werden de Vrijwilligers met 
hun Gasten uitgenodigd om gratis op de fiets het 
evenement te bezoeken. Dit werd bijzonder 
gewaardeerd door onze Gasten.  
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Was een geweldig uitje voor hen! De paden waren 
breed en zeer goed begaanbaar door de houtsnippers 
waarmee deze waren bedekt. 
 
 

 
 
Het GO-PRO project 
 
Door  Coöperatie OnsNet Nuenen UA is ons 
geschonken een GoPro camera. Deze, gemonteerd op 
een fiets, geeft weer de ritten in en rondom ons mooie 
Nuenen. Deze beelden worden op het LON en op onze 
site weergegeven. Na een testperiode worden 
definitieve opnames gemaakt en gebruikt. Op YouTube 
zijn al enige resultaten te bewonderen. 
 
 

  
 
 

Onze Vrijwilligersavond 
 
Zoals elke jaar organiseren wij twee Vrijwilligersavonden; 
één in het voor- en één in het najaar. In het najaar wordt 
een extraatje geregeld in de vorm van een BBQ als 
waardering voor de inzet van onze Vrijwilligers. Dit jaar 
vindt deze plaats in het Honkbal/softbal paviljoen, 
Sportpark 6, 5671 BS Nuenen. De bijeenkomst begint om 
17:00 uur en duurt tot 20:00 uur. Alle Vrijwilligers worden/ 
zijn uitgenodigd hiervoor. Indien je niet aanwezig kunt zijn, 
graag afmelden via : 
     
                   coordinator@fietsmaatjesnuenen.nl 
 
 

Hoe gaat het met het fietsen? 
 
De prachtige weersomstandigheden hebben geleid tot 
zeer veel fietstochten. Vaak was het weer te warm 
maar gemiddeld genomen hebben we een geweldig 
mooi fiets-seizoen gehad. Dit was duidelijk te merken 
aan de reserveringen zelfs weken vooruit in ons 
planningsysteem SamenFietsen. 
Een aantal malen kregen wij de melding dat de sleutels 
niet in het sleutelkastje lagen maar per ongeluk 
meegenomen door een vrijwilliger. Dit hebben we alle-
maal kunnen oplossen maar hield wel in dat een aantal 
malen fietsafspraken moesten worden uitgesteld. Voor 
de Gast wel lastig! Graag opletten, altijd bij vertrek 
de sleutels in het sleutelkastje terugleggen. Verder 
altijd de code van het sleutelkastje wegdraaien op 
het moment dat de sleutel in of uit het kastje zijn 
genomen. 
 

Hoe gaat het met de fietsen? 
 
Totaal aantal ritten tot nu toe ongeveer 1300!  
Fiets 1 heeft inmiddels zo’n 9500 km op de teller, Fiets 
2 ongeveer 7700 km, Fiets 3 ongeveer 4700 km en 
Fiets 4 2400 km. De Rolstoelfiets heeft nu 42 km 
gereden. Met deze kilometerstanden is preventief 
onderhoud van de fietsen erg belangrijk ! Peter en Leo 
leveren prima werk! Fiets 3 is een paar keren uit de 
roulatie genomen i.v.m. een defecte trapas, deze is 
vervangen. Verder een paar lekke bandjes te melden, 
kettingen spannen/vervangen. Alle duofietsen zijn 
voorzien van een GSM-houder. Via knooppunten kan 
de Vrijwilliger zijn route voorbereiden en befietsen. 
Melding is gemaakt dat van de eerste drie gezond-
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heidskussens een kussen is verdwenen. Wie weet waar 
deze zich bevind.  
Graag de fietsen (indien nodig) poetsen na het 
terugbrengen. 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. 
Nog steeds krijgen we opmerkingen van Vrijwilligers dat 
men moeite heeft om de accu uit de fiets te nemen om 
deze in de kast aan te sluiten aan een oplader.  
Besloten is om aan de muur achter de fietsen een 
aantal stopcontacten te monteren. De accu’s kunnen op 
de fiets blijven en toch opgeladen worden. 
Van de ENRA, onze Verzekeraar van de fietsen, 
hebben wij een bericht ontvangen dat het wenselijk is 
om de fietsen met minstens 2 goedgekeurde sloten op 
slot te zetten, ook in de stalling. Dit vanwege het 
toenemende aantal diefstallen van elektrische fietsen. 
Om die reden worden er achter de fietsen een paar 
muurbeugels gemonteerd.  
 
 

 
 
 
Onze Vrijwilligers en Gasten 
 
De Stichting heeft op dit moment 120 Vrijwilligers en 100 

Gasten in haar bestand. De aantallen nemen gestaag toe 

mede dankzij onze aanwezigheid in het dorp en op diverse 
evenementen. Het is een hele uitdaging voor onze 
Vrijwilligers om op alle disciplines binnen de Stichting de 
zaak draaiende te houden; het kost veel tijd en energie 
maar zij krijgen er heel veel voor terug! Vooral omdat dit 
initiatief door de gehele gemeenschap positief 
ondersteund wordt! 
 
 
 

De stalling. 
 
Onze stallingsruimte voor de fietsen, ondergebracht in een 
loods van Helpt Elkander, wordt alsmaar voller. Dat is een 
goede ontwikkeling voor de Stichting maar niet voor onze 
huidige stalling. Na overleg met Helpt Elkander is de aan 
ons toebedeelde ruimte uitgebreid. Aangebracht worden 
een aantal stopcontacten achter de fietsen tbv het opladen 
van de accu’s en muurbeugels om de fietsen extra met 
een ketting op slot te zetten. 
De ruimte is reeds heringericht. HE gaat nog een grote 
opruiming houden v.w.b. hun zaken. Op langere termijn 
zal eventueel de mogelijkheid ontstaan om een extra fiets 
in Gerwen en in Nederwetten te stationeren. 
 

Kascommissie 
 
Heeft via een verklaring dd 07062022 de Jaarrekening 2021 
akkoord bevonden. 
Deze commissie is hierna ontbonden.  
 

De Rolstoelfiets 
    
                     

 
 
De Rolstoelfiets is in Augustus ingezet. De bezetting op deze 
fiets is nog steeds uitzonderlijk laag maar daar hadden wij  
wel rekening mee gehouden. De interesse is groeiende;  
men moet er aan wennen. De eerste twee ritten zijn  
gemaakt met Gasten van de Archipel. Enthousiasme is  
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groot. Bij de Akkers zijn diverse rolstoelen gepast op onze 
Rolstoelfiets. Dit om te bekijken of we enige aanpassingen 
moeten doen aan de Rolstoelfiets. 
 
Aanschaf nieuw materiaal.  
 

- Fiets 6, een duofiets is besteld. Wordt geleverd 
in week 42 ( de week van 17 Oktober). De 
uitvoering van deze fiets is gelijk aan Fiets 1, 
dus o.a. voorzien van 2 comfortstoelen en 
tevens voorzien van een zwenkbare 
voetenplaat zoals gemonteerd op fiets 3.  

- 3 nieuwe gezondheidkussens. 
- 5 GSM houders voor op de duofiets. 
- Reserveonderdelen t.b.v. klein onderhoud. 

 

Verhuizing dagbesteding Archipel 
 
Zondag 2 Oktober vind symbolisch de verhuizing plaats 
van de Dagbesteding van Archipel Nuenen naar 
Leeflandgoed Opwetten, Opwettenseweg 132 
Nuenen. FMN zal ook haar bijdrage leveren met onze 5 
fietsen bemand met Gasten en Vrijwilligers. FMN zal 
meerijden in een georganiseerde tocht die start bij De 
Akkers om 14:00 uur met Leeflandgoed Opwetten als 
eindpunt. 
 
Het Landjuweel NGN200 
 
In het kader van het 200 jarig bestaan van Nuenen 
Gerwen en Nederwetten was een evenement 
georganiseerd op 3 en 4 september jl., het Landjuweel 
genaamd. Onze aanwezigheid aldaar met o.a. als doel 
naamsbekendheid en het werven van Vrijwilligers. 
 

 

Naast de extra naamsbekendheid heeft dit initiatief 13 
Vrijwilligers opgebracht en 2 Gasten.  
 

Reanimatiecursus FMN 
 
25 Juli jl. werd de eerste reanimatie cursus gehouden in 
het gebouw van HE. 11 Vrijwilligers van FMN 
ondergingen deze cursus met een goed resultaat.  
Deze cursus wordt gegeven door “Heart-safe Nuenen”. 
 
Een volgende groep Vrijwilligers volgt binnenkort. Heb 
jij interesse hiervoor dan graag jezelf opgeven via  
 

info@fietsmaatjesnuenen.nl 
 

 
     

                  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huib Hardeman, secretaris Fietsmaatjes Nuenen 
Tel.:   06 22776595  
Mail:  info@fietsmaatjesnuenen.nl 
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