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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.

Aanschaf duofiets
Trots en blij zijn onze gasten en vrijwilligers van Fietsmaatjes
Schiedam met de aanschaf van een duofiets Schiedam, dit mogelijk
gemaakt door donaties van zorgkantoor WestlandSchieland-Delfland en A de Jong Foundation. Onze fietsbeheerder
Fedde bij de overdracht bij Fietshandel Tweewielercentrum Schiedam.
(Ronald, Mike, Fedde v.l.n.r.).
FMS is zeer tevreden over de prima service. Onze duo fietsen worden
goed onderhouden en bij calamiteiten staat men ons bij en zorgen
ervoor dat wij weer snel van de duo fiets gebruik kunnen maken.

Dit zijn onze Planners
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.

Tour Fietsmaatjes Parijs
In mei 2022 gaan onze fietsmaatjes Romy Snijders en Whitney Schell, op
een duofiets van Fietsmaatjes Schiedam naar Parijs. De dames zijn zelf
personal trainers en eigenaar van studio YOU voor gezonde levensstijl in
Vlaardingen. Zij willen met deze fietstocht meer bekendheid geven aan
het bestaan van Fietsmaatjes in het algemeen en het belang wat
ouderen en minder mobiele bewoners hebben bij beweging voor een
gezonde leefstijl en voor meer sociale contacten. Romy en Whitney
willen ook geld inzamelen voor een nieuwe duofiets voor Fietsmaatjes
Schiedam. Fietsmaatjes.nl, fabrikant van Raam en A de Jong Foundation
zijn partner in dit project en ondersteunen het doel van harte!
Wilt u hen sponsoren? www.doneeractie.nl/tour-fietsmaatjes-parijs/-61624.
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Interview Feyenoord Business Club

Op 17 maart jongstleden werd onze
voorzitter samen met Ronald Ruesink,
commercieel directeur van Raam en zijn
vrouw Elise door Bas Abresch geïnterviewd
over het belang van Fietsmaatjes in het
algemeen en Fietsmaatjes Schiedam, met
daarin aandacht voor de Tour Fietsmaatjes
Parijs die op 8 mei aanstaande begint en vijf
dagen zal duren.
Rob en Fedde waren in Varsseveld bij
fabrikant van Raam voor het samenstellen
van een duofiets. Ronald en Rob raakten
in gesprek over Fietsmaatjes Schiedam én
over hun gemeenschappelijk liefde voor
Feyenoord. Ronald was onder de indruk
van de toewijding van alle vrijwilligers die
belangeloos en vanuit een goed hart de
eenzaamheid proberen te verminderen van
minder mobiele en vitale bewoners. Via
Ronald kwam Rob in contact met Bertine
Merkx van de Feyenoord Business Club,

die enthousiast reageerde en Stichting
Fietsmaatjes Schiedam een podium wilde
geven in hun online magazine.
Ook Elise ging zich met veel enthousiasme
inzetten voor FMS. Dat heeft tot contact
geleid met Pim van Aalst van DAGO, die
behoort tot de Huiskes Kokkeler groep.
DAGO heeft tijdens de Tour Fietsmaatjes
Parijs een 2 cabine bus beschikbaar gesteld.
Daar is FMS zeer blij mee. Paul van Mansum
en Rob zullen deze bus bemannen. Wellicht
zijn er meerdere leden van de Feyenoord
Business Club die FMS willen ondersteunen.
In het kader van eenzaamheid zijn de
duofietsen van Fietsmaatjes Schiedam een
middel (fietsrit) naar sociale contacten
(gesprekken), het in beweging zijn, het
buiten zijn. Doen jullie mee?

Geen woorden maar daden!

Website beheer FMS

We hebben een sponsor gevonden voor het
beheren van onze website. Argeweb.
We zijn er blij mee en zij maken het ons
makkelijker om onze website up-to-date te
houden. Ieder zijn vak, zeggen wij. Er wordt
een mooie website voor ons gemaakt waar
alles werkend is. We kijken ernaar uit.
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