
 

Winter-Weerbericht 

De koude periode is aangebroken en het fietsen in de koude vereist enige 

aandacht. De meeste gasten zullen niet intensief meetrappen; van warm 

worden door beweging zal niet veel terecht komen. De gasten dienen zich goed 

te beschermen tegen de koude en de lengte van de rit zal aangepast moeten 

worden. 

Het is oppassen met glad weer en wij raden dan ook aan niet te gaan fietsen bij 

en glad wegdek (ijzel of sneeuw). Volg ook het advies van Rijksdienst voor 

Wegverkeer op. Ook als sneeuw en ijzel grotendeels zijn verdwenen zijn paden 

en wegen, met name aan de zijkanten, nog erg glad.   

Het laden van de accu’s bij temperatuur onder nul is niet mogelijk. Met name 

de stalling van Aquamar en de Ontmoetingskerk zullen als eerste hinder hiervan 

ondervinden. Bij vriezend weer kunnen deze niet worden gebruikt.   

Pontje bij Valkenburg 

U heeft waarschijnlijk gehoord van het ongeval met een duofiets en het 

Valkenburgse pontje. Naar aanleiding van dit ongeval, waarbij de beide 

fietsmaatjes uiteindelijk ongedeerd uit vandaan kwamen, raden wij u dringend 

af gebruik te maken van het pontje totdat er voldoende beschermende 

maatregelen zijn getroffen. 

XL Shopping Night  

Vrijdag 16 december van 16.00 – 23.00 uur en zaterdag 17 december 

van 13.00 – 17.00 uur 

Rotary Noordwijk, Duin- en Bollenstreek:‘ Wie kent ze inmiddels niet, de 

duofietsen van Fietsmaatjes. Lekker fietsen samen met een vrijwilliger als dat 

zelfstandig niet meer lukt. ‘Een supergoed initiatief,’ vindt voorzitter Max Collon 

van Rotary Noordwijk, Duin- en Bollenstreek.  

‘En daarom verkopen wij, tijdens de XL Shopping Night warme winterdranken 

en echte Zwitserse raclette voor de Katwijkse Fietsmaatjes. Iedereen die de 
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gezellige stand bezoekt kan die twee dagen even opwarmen in de tent van de 

Rotary. Naast overheerlijke glühwein is er warme chocolademelk en hete thee 

te koop. Wil je ook wat eten, dan staat er erwtensoep of raclette-brood op het 

menu. De Rotary staat in de Princestraat ter hoogte van Alexanderhoeve & 

Schuitemaker. ‘De opbrengst van de verkoop gaat naar de Fietsmaatjes 

Katwijk. 

 

Rotaryclub Katwijk- Noordwijk heeft tijdens 

het Soirée en Blanc geld ingezameld voor onder andere 

Fietsmaatjes Katwijk. Dit heeft het mooie bedrag van   

€ 2.000,00 opgeleverd wat zal worden ingezet voor de 

aanschaf van een mobiele fietscontainer! (december 

2022) 

Rabobank Impactfonds Onlangs heeft 

Fietsmaatjes Katwijk het mooie bedrag van € 2.919,00 

ontvangen vanuit het Rabobank Impactfonds. Naast de 

financiële steun is deze blijk van waardering wederom 

een mooi signaal naar alle vrijwilligers die zich voor ons 

inzetten. (november 2022) 

Rabobank Clubsupport Maandag 10 oktober 

werden wij verrast door de Rabobank met deze cheque 

van € 3.500,00. Iedereen die op ons heeft gestemd 

tijdens de Rabo Clubsupport actie …. heel veel dank. 

Uiteraard ook Rabobank bedankt voor het organiseren 

van deze mooie actie. (oktober 2022) 

Reanimatietraining Deze maand zijn er 

reanimatiecursussen georganiseerd voor de vrijwilligers 

van Fietsmaatjes. Naast deze training, die werd 

gegeven door Hulschebosch en Broekhof, is er ook 

aandacht besteed hoe je iemand zo veilig mogelijk van 

de fiets af kunt halen als hij of zij onwel wordt.  Het 

waren leerzame avonden en we bedanken de 

vrijwilligers voor hun aanwezigheid.  En dank aan het 

Katwijks Museum voor de gastvrijheid. (oktober 2022) 

 

Dit is een kleine selectie van het nieuws vanuit Fietsmaatjes Katwijk. Voor meer en 

actueel nieuws kunt u terecht op onze website www.fietsmaatjeskatwijk.nl of via 

Facebook fietsmaatjes.katwijk of Instagram @fietsmaatjes.katwijk 

http://www.fietsmaatjeskatwijk.nl/

