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- Gasten en Maatjes

Fietsmaatjes Leerdam
zal alle ritten tot nader order vanwege het corona-virus annuleren. Veiligheid en gezondheid gaan voor.

Interview met…….

Tweede DUOfiets

Frans (Verlangen) is een gast van Fietsmaatjes
Leerdam van het eerste uur. Hij is al 85 jaar!
Jaap en Frans zijn maatjes, fietsmaatjes in Leerdam.
Tijdens het fietsen vraagt Jaap, het maatje, aan Frans,
de gast, waarom het duo-fietsen nu zo leuk is.
Jaap: “wie ben je Frans en waar woon je?”
Frans: “ik woon in verzorgingshuis Lingesteijn, en doe
zoveel mogelijk zelf. Ik ben actief en doe mee aan
schilderen, koersbal, en zingen.”
Jaap: “wat heb jij gedaan tijdens jouw werkbare
leven?”
Frans: “ik heb altijd buiten gewerkt als schilder. En
heb veel vrijwilligerswerk gedaan voor de vogelwacht,
De animo is zo groot dat wij besloten hebben om een tweede schaapskooi en nog veel meer dingen. Als ik maar
fiets aan te schaffen. Ook de stalling van de fietsen is gelukt, buiten was. Onderhoud van de fruitbomen, onderhoud
Nu de “proefperiode” voorbij is gaan wij de, afgesproken,
van de schuur, het plukken van fruit, knotten van de
ritprijs van 3 Euro per rit, m.i.v. 01-03 in rekening brengen. wilgen ik deed veel buitenwerk, het was mijn lust en
Onze gasten zullen hierover persoonlijk worden benaderd. mijn leven. En juist dat mis ik zo….dat buiten zijn.”
Het digitale systeem “Samen Fietsen” is nu dusdanig op orde Jaap: “geweldig dat wij dan samen op de duofiets
dat wij dit vanaf 01-05 gaan gebruiken. Zoals u ziet is er de kunnen gaan.”
afgelopen maanden veel gebeurd. Het enthousiasme van onze Frans: “Ik vind het geweldig dat ik elke woensdag met
vrijwilligers en gasten geven ons zoveel energie dat wij op de jou samen kan fietsen. We fietsen een heel eind; soms
ingeslagen weg doorgaan. Wij willen nog meer mensen laten wel 20 tot 25 km.”
genieten van Samen Fietsen
Jaap: “kan ik je komen halen als het weer wat minder
is?”
Fietsmaatjes werd afgelopen maand nog meer verrast. Er was
Frans: “Ja hoor het wat slechtere weer is meestal geen
iemand 60 geworden en hij had gevraagd aan de genodigden
belemmering voor mij.”
van zijn feestje of ze i.p.v. een cadeautje geven, geld wilden
Frans: “en hoe is dat voor jou dan Jaap? Zo met mij op
doneren dat ten goede kwam aan het project Fietsmaatjes
de fiets?”
Leerdam. Zo kregen wij zomaar € 345. Een geweldig
Jaap: “Volgens mij is het voor ons een beetje een
initiatief. Met dit geld kunnen we een half jaar de stalling
sportschoolmoment. Samen op de fiets; we praten veel
betalen. Nogmaals bedankt voor dit mooie initiatief jarige
en jij vertelt veel over vroeger. Dat is heel erg leuk en
60-er!
gezond. Voor ons beiden!
Ik hoor steeds vaker: Anja, ik heb een blauwe fiets gezien
met twee mensen! “ Dat is toch die fiets van Fietsmaatjes”.
Ik vind dat natuurlijk als voorzitter van Fietsmaatjes
ontzettend leuk. We krijgen bekendheid…. en dat is goed
want we willen meer mensen in Leerdam uit hun isolement
halen om te kunnen fietsen in de buitenlucht. En nu is er het
coronavirus. Juist de gedachte dat onze kwetsbaren uit de
samenleving konden gaan fietsen gaven de fietsmaatjes uit
Leerdam zoveel voldoening. En nu staat de fiets stil.
Fietsmaatjes Leerdam hoopt, dat u en de uwen gezond deze
crisis kunnen doorstaan en hopelijk kunnen wij u snel weer
komen halen om te gaan fietsen.
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