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De eerste nieuwsbrief van Fietsmaatjes Schiedam is de weg op. Waar gaan we heen! We willen u
meenemen met onze belevenissen op onze route, met wat op ons af komt en wat is gepasseerd.
Onze fietsmaatjes en minder vitale en mobiele bewoners van Schiedam genieten van elke rit op
onze duofietsen. Contact, bewegen, buiten zijn verlicht de eenzaamheid. Wij zouden graag zien
dat u mee wil fietsen op onze route en met een glimlach ons ondersteunt. Dat kan zeker door
middel van veel spierkracht (meld je aan als fietsmaatje), denkkracht (help meegroeien) en
broekzak (donaties). Fietsmaatjes Schiedam is een geweldige en enthousiaste club met oog voor
onze medemens en veiligheid.

Fietsmaatjes Schiedam valt in de prijzen
Wat een leuk nieuws. Wij zijn genomineerd voor de Annemarie van der Linden
prijs. De prijs is bedoeld voor (startende) projecten en initiatieven in de zorg- en
welzijnssector van de regio’s Nieuwe Waterweg Noord en/
of Delft, Westland en Oostland. Op twee december 2021
ontvingen wij vol trots en dankbaarheid € 5.000, die zullen
besteed worden met de aanschaf van een duofiets.

Fietsmaatjes gekozen als goed doel
FMS is als goed doel gekozen door de werknemers van A. de Jong Groep. Een
familiebedrijf, gespecialiseerd in energie en milieutechnologie. Sinds mensenheugenis betrokken bij allerlei goede doelen, zowel lokaal als landelijk. Veel
dank aan Evelien Meeuwissen en Tienproducties voor de promotie van FMS met
een schitterende video.

info@fietsmaatjesschiedam.nl
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Muzikale Verrassing

De Broekpolder in Vlaardingen is een schitterend natuurgebied waar onze gasten
graag willen fietsen en enorm genieten van
de omgeving. Er is zoveel te zien en als onze
gasten slecht kunnen zien, dan vertelt het
fietsmaatje wat hij ziet, of laat de gasten het
gras voelen. Het verbaast onze fietsmaatjes
elke keer weer hoe dankbaar onze gasten
zijn. Wat voor ons vanzelfsprekend is, hebben onze gasten vele tientallen jaren gemist.
Het bereik van onze gasten is soms maar
honderdvijftig meter. Quote gast; het is net vakantie. Laatst waren we met twee duofietsen
op weg in de natuur, zien we een man met een gitaar op een bankje zitten. Toen we bij
het bankje stilhielden, draaide hij zich om en vertelde dat hij aan het componeren was. Hij
wilde wel twee liedjes voor ons spelen en zingen, dat lieten we ons niet voorbij gaan. Hij
koos voor liedjes van Eric Clapton, o.a. Tears in Heaven. Voor ons bekende nummers die wij
zachtjes mee neurieden. Na hem een welverdiend applaus gegeven te hebben, gingen wij
stralend verder fietsen, de wind door onze haren voelend. Dit zijn bijzonderdere belevenissen waarvan onze fietsmaatjes en gasten lang van nagenieten. Als de horeca open is, wordt
er altijd een stop gemaakt voor een kopje koffie, daar kijken onze gasten naar uit. Het vooruitzicht en het nagenieten is van belang. Elke rit op onze duofiets is een feest.

Terugblik 2019

Op 29 juli 2019 Is FMS gestart in de wijk Groenoord te Schiedam.
De opening werd bijgewoond door wethouder Patricia van Aaken, beleidsadviseur Mirjam
Schippers en wijkregisseur Huseyin Kalyoncu. Om aan de doelstelling “Fietsmaatjes
Schiedam voor alle Schiedammers”, bereikbaar te maken, is het van belang het aantal
beschikbare duo fietsen jaarlijks uit te breiden. Om in alle wijken van Schiedam twee
duofietsen te stallen onder leiding van een coördinator en fietsbeheerder. Onze gasten
worden thuis opgehaald en weer thuisgebracht.

Stichting Fietsmaatjes Schiedam
wenst u fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuw jaar!
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