
1 Nieuwsbrief Fietsmaatjes Almere 
 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

In dit numer: 

Verslag vrijwilligersdag op 9 
oktober j.l………………....pag 2 
 
Hoeveel fietsen we 
eigenlijk…?       ............ pag 3 
 
Tips v/d coördinatoren     
………………………………….pag 3 
 
Floriade fietstocht….....pag 4 
Pech onderweg………….pag 4 
RABO ClubSupport…….pag 5 
 
Coronamaatregelen  
per 6 november ’21…..pag 5 
 

Nieuwsbrief Fietsmaatjes Almere 

 

Nummer 1 
November 2021 

Beste  gasten en vrijwilligers,  

Het is al weer 2,5 jaar geleden dat Fietsmaatjes Almere werd 
opgericht. Sindsdien is er veel gefietst maar er is ook veel 
gebeurd. Zo kregen we al snel te maken met het 
Coronavirus, dat toch een rem zette op het fietsen. Het 
zorgde er ook voor dat b.v. groepsinstructies voor nieuwe 
vrijwilligers niet meer konden doorgaan. En juist deze 
groepsinstructies waren zo’n mooie gelegenheid om kennis 
met elkaar te maken op een instructieve maar ook een 
gezellige manier.  
 
Fietsmaatjes Almere vindt het belangrijk om een onderlinge 
band tussen gasten en vrijwilligers te smeden: het bevordert 
de uitwisseling van tips en ideeën en het gevoel dat we 
samen werken aan iets moois. We waren dan ook erg blij dat 
we op 9 oktober j.l. de eerste vrijwilligersdag konden 
organiseren. Een kort verslag van deze geslaagde en gezellige 
dag is in deze nieuwsbrief te lezen.  
 
Ook met het verschijnen van deze nieuwsbrief willen we 
gaan werken aan onderlinge informatievoorziening én aan 
dat saamhorigheidsgevoel. Het streven is om zo’n drie maal 
per jaar een nieuwsbrief uit te brengen.  
 
Bestuur Fietsmaatjes Almere 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Redactie Nieuwsbrief: Wil van Koningsbrugge en René Boogers 
 
Mocht u willen reageren of zelf een bijdrage willen leveren dan 
kunt u dit aan ons laten weten via info@fietsmaatjesalmere.nl 
 

mailto:info@fietsmaatjesalmere.nl
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Vrijwilligersdag 9 oktober 2021 
 
De dag werd geopend door voorzitter Bert Groot Roessink die de ongeveer 50 vrijwilligers 
verwelkomde in Buurthuis Filmwijk. Hij blikte terug op de afgelopen twee jaar waarin ondanks de 
Coronapandemie veel gerealiseerd is. Dankzij de inzet van onze vrijwilligers! Ook keek hij vooruit: 
Fietsmaatjes Almere is ambitieus en wil in de komende jaren meegroeien met de stad. Dat 
betekent werven van nieuwe gasten, werven van nieuwe vrijwilligers, uitbreiden van het aantal 
duofietsen, realiseren van nieuwe stallingen en het voeren van een gedegen financieel beleid om 
ook zaken als het onderhoud en op termijn de vervanging van fietsen te kunnen bekostigen.  
De presentaties van de coördinatoren Ien van de Akker en  Wil van Koningsbrugge en van onze 
technische man Bart Bakker, leverde veel waardevolle, handige tips op. De belangrijkste daarvan 
staan elders in deze nieuwsbrief en ook in de komende nieuwsbrieven zullen we daar op 
terugkomen. 
In de pauze was er ruim gelegenheid voor de aanwezigen om nader kennis te maken met elkaar. En 
het mooie weer nodigde uit om buiten het behendigheidsparcour voor duofietsen te rijden. Dat 
leverde vrolijke situaties op en het kostte moeite om weer naar binnen te gaan voor het tweede 
deel van het programma waar vrijwilliger Peter Duijf op geheel eigen wijze en met veel humor 
vertelde over zijn duofietsavonturen met een hoog bejaarde dame.   
De middag werd afgesloten met een gezellige borrel waar ruim baan was voor het uitwisselen van 
ervaringen.  
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Hoeveel fietsen we eigenlijk? 
 
Ja, dat is wellicht meer dan u denkt! In 2021 hebben we 
tot en met 31 oktober j.l. 20.533 km gefietst in totaal 1411 
ritten! 
Ter vergelijking: in heel 2020 hebben we 8839 km gefietst 
in totaal 627 ritten. Waarbij wel aangetekend moet 
worden dat in het vorig jaar Corona wel een grote domper 
zet op de resultaten doordat de eerste lockdown in het 
voorjaar viel. 
 
Een prachtig resultaat waar we trots op mogen zijn! 
 

 
Tips en ideeën van de coördinatoren 
 
Als je fietst met een thuiswonende gast is goed contact én communicatie met de partner/naaste 
familie erg belangrijk om teleurstelling en wrevel te voorkomen. En verder: 
 

• Zorg dat je altijd een mobiele telefoon bij je hebt. 

• Zorg dat je altijd het telefoonnummer van de eerste contactpersoon van de gast bij je 
hebt.  

• Neem altijd de fietstas met belangrijke telefoonnummers, fietsreparatiesetje, 
reservebinnenband, EHBO-doosje, fietspompje en 2 poncho’s mee. Deze tas staat in de 
accukast. In deze tas zit ook een calamiteiten- en pechkaart met wat te doen bij een 
ongeval of pech onderweg. Telefoonnummers van fietswachten, Fa. Schulting en 
coördinatoren staan hier ook op vermeld.  

• Sla de code van de stalling op in je telefoon. 

• Rijd niet op onverharde wegen en niet harder dan 15 km. per uur. 

• Vul na afloop van de fietsrit altijd het aantal gereden kilometers in de ritevaluatie in. Op 
die manier kunnen de fietswachten bijhouden wanneer er weer een onderhoudsbeurt 
ingepland moet worden. 

• Als je iets hebt opgemerkt aan de fiets vermeld dat dan ook altijd in het ritevaluatieverslag 
in het daarvoor bestemde vak. Dan komt die mededeling automatisch binnen bij de 
fietswacht van de betreffende fiets.   
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Floriade fietstocht 16/10/2021 

Ook dit jaar waren we weer present bij dit 
jaarlijks terugkerend evenement. 
En wel met zeven fiets duo’s! De tocht stond 
in het teken van Wereldvoedsel- 
dag en voerde o.a. via de Kemphaan naar 
Oosterwold. Onderweg waren er heerlijke, 
verantwoorde en duurzame hapjes. 
Het werd weer een gezellige dag waarbij we 
konden genieten van het mooie weer en de 
fraaie groene Almeerse dreven. Mooie 
manier ook om Fietsmaatjes Almere onder de 
aandacht van het publiek te brengen! 

Wat te doen bij pech? 
 
Je hoopt natuurlijk dat het niet gebeurt, maar als het dan toch een keer gebeurt zijn  
de volgende tips goud waard: 
 

• Denk altijd aan het welzijn van de gast 

• Kijk of je het zelf kan oplossen. Wees creatief. 

• Kijk of je zelfstandig terug kan komen naar de locatie 

• Zo niet, bel de fietswacht van betreffende locatie 

• Bij geen gehoor probeer een fietswacht van andere locatie 

• In overleg met de fietswacht kan Schulting gebeld worden om fiets op te halen 

• Bel ENRA Pechhulp voor vervoer van fiets en passagiers.  

• Alle informatie zit in de fietstas, dus tas altijd meenemen! 
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Actie RABO-ClubSupport 
 
Op zaterdag 6 november was het zover en werden de cheques uitgereikt aan Almeerse 
vrijwilligers organisaties. Leden van de RABO-bank konden daarbij een stem uitbrengen op de 
organisatie die zij een speciaal warm hart toe dragen. Tijd dus voor Fietsmaatjes Almere om de 
afgelopen weken campagne te voeren. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op de Hockeyclub in 
Almere Buiten mocht Fietsmaatjes Almere zich tot de Top 4 rekenen. En dat werd beloond met 
het ongelofelijk mooie bedrag van € 2431,73! De bouw van de nieuwe fietsenstalling bij de 
Binder krijgt daarmee een stevige boost! 
Heel veel dank aan de RABO-leden die op Fietsmaatjes Almere hebben gestemd en uiteraard 
aan de RABO-bank voor het mooie initiatief om het vrijwilligerswerk binnen verenigingen en 
stichtingen te stimuleren. Zoals Wouter Stevens, directeur RABO Almere het treffend 
verwoordde: want vrijwilligerswerk is het cement van de samenleving. En zo is dat! 

 

 

Coronamaatregelen per 6 november 2021 
 
Met ingang van zaterdag 6 november j.l. zijn de Coronamaatregelen weer aangescherpt. In 
overleg met de GGD Flevoland heeft het bestuur besloten om weer strikt aan spelregels die we 
hanteerden tussen juli 2020 en september 2021, vast te houden. 
Dat betekent dat er niet gefietst wordt bij klachten die mogelijk veroorzaakt wordt door een 
Corona-infectie. Dus bij verkoudheid/grieperigheid niet fietsen. Het betekent ook dat alle 
duofietsen weer voorzien worden van het "kuchscherm". Ook het dragen van mondkapjes bij 
direct contact met de gast bij het in- en uitstappen van de fiets en het grondig desinfecteren 
voor en na elke rit is weer noodzakelijk.  
Op deze wijze hopen we dat er veilig genoten kan worden van het samen fietsen in de mooie 
herfst van dit moment. Nu de “kuchschermen” weer gemonteerd zijn vragen om op de 
weersomstandigheden te letten. Bij harde/onstuimige wind niet fietsen dus. 

 


