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Fietsmaatjes, 
 
Het is hoog tijd voor een update over FietsmaatjesDelfzijl. 
Allereerst willen we jullie natuurlijk bedanken voor jullie geduld. Vanaf 2019 zijn we al 
bezig om Fietsmaatjes op te starten en er zijn gasten en vrijwilligers die dus al 2 jaar 
wachten om te kunnen fietsen op onze duofiets. De hele coronapandemie heeft alles 
behoorlijk vertraagd. 
 
Maar het wachten wordt beloond! We hebben de eerste duofiets besteld en die zal 
binnenkort worden geleverd. Eerst krijgt het fietsmaatjesteam een fietstraining. Zodra we 
die met goed gevolg hebben afgelegd, kunnen we de vrijwilligers gaan trainen. Dit is 
nodig omdat het met een duofiets toch anders fietsen is dan op een gewone fiets. En ook 
heeft u daarbij de verantwoordelijkheid voor uw gast. 
 
 
Werkwijze vrijwilligers en gasten 

We beginnen met vrijwilligers die al heel lang op onze lijst staan, en vrijwilligers die al zijn 
gekoppeld aan een gast. Zij krijgen een fietsproefrit/training en een intakegesprek met 
onze coördinator. In dit gesprek wordt o.a. de vrijwilligersovereenkomst besproken en het 
planningsysteem uitgelegd, waarin de vrijwilligers de fietsafspraken kunnen plannen. 
Naast het gesprek met de vrijwilliger volgt natuurlijk ook een gesprek met de gast om o.a. 
te informeren naar de wensen, beperkingen e.d. Daarna kunnen de eerste koppels gaan 
fietsen!  
 
Dan volgen de overige vrijwilligers en gasten die nog niet zijn gekoppeld. Hier gaan 
geen maanden overheen, hoor. Dus ook deze vrijwilligers zullen snel gaan fietsen met 
hun gasten, zodra er door de coördinator een goede match is gemaakt. 
Regelmatig zullen we een vrijwilligersbijeenkomst houden voor verdere kennismaking en jullie op de 
hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen, leuke fietsroutes etc. Ook zal er regelmatig een nieuwsbrief 
worden toegestuurd. 
 
 
Naamsverandering 
Toen we in 2019 begonnen in Delfzijl Noord waren we nog gemeente Delfzijl. Ondertussen zijn Delfzijl, 
Appingedam en Loppersum samengevoegd tot de gemeente Eemsdelta. Binnenkort zullen we onze 
naam FietsmaatjesDelfzijl veranderen in FietsmaatjesEemsdelta. U kunt dus beide namen tegenkomen, 
maar het gaat om dezelfde organisatie. Onze website, die binnenkort in gebruik genomen wordt, heet al 
FietsmaatjesEemsdelta.  
 
 
Fietsmaatjes team 
Even een korte kennismaking met het team van FietsmaatjesEemsdelta. 
Theo Kruijver (voorzitter), Annette Feijen (secretaris), Siska van der Laan (penningmeester/coördinatie 
teamleider), Ale de Graaf (technisch beheer), Hedy van Haagen (coördinator) en Annegriet Veldman 
(coördinator). 
Daarnaast worden we ondersteund door Leah Schans van Huis voor de Sport Groningen (zij helpt ons 
ook als coördinator) en Jirsi van Riemsdijk van Cadanz Welzijn. 
In een volgende nieuwsbrief zullen we hier meer over vertellen. 
 
 
Tot een volgende nieuwsbrief!  


