
Maakt mensen blij!

Fietsmaatjes Aalst-Waalre is bedoeld voor mensen die er 
graag op uit gaan met de fiets maar dit niet meer zelfstandig 
kunnen of durven. Bijvoorbeeld mensen met een beperking in 
bewegen, horen, zien, balans/evenwicht en cognitie (bijv. 
door dementie). 

Inwoners van Aalst-Waalre zijn de potentiële gasten van 
Fietsmaatjes Aalst-Waalre en kunnen samen met een 
vrijwilliger (een fietsmaatje) heerlijk fietsen op een duofiets. 

Het doel is om fietstochten van 1 tot 3 uur aan te bieden. 
Met deze fietstochten komen zij op een gezellige manier in 
beweging en ontstaan er mooie contacten tussen gasten en 
vrijwilligers. 

www.fietsmaatjesaalstwaalre.nl



Al fietsend genieten van de natuur, de frisse buitenlucht, het 
doen van een boodschap of gewoon een blokje om, met 
Fietsmaatjes Aalst-Waalre kan het allemaal.

Onze duofietsen hebben elektrische trapondersteuning. Onze 
vrijwilliger, één van de fietsmaatjes, stuurt en trapt en de 
gast kan op eigen tempo meetrappen als hij/zij dat wil. 

Samen lekker fietsen en genieten! Fietsmaatjes is begin 2022 
gestart in Aalst-Waalre en bestaat al op zo'n 30 locaties in 
Nederland.

Wat maakt Fietsmaatjes Aalst-Waalre bijzonder?

Jan Couwenberg 
(bestuurslid)

“Fietsmaatjes is een 
geweldig sociaal project dat 

er mede voor zorgt dat 
mensen, die veelal thuis 

zitten, ook gewoon kunnen 
genieten van de omgeving.”

Pieter Bosman
(bestuurslid)

“Dit is echt een mooi project 
dat inspeelt op de groeiende 
eenzaamheid, Fietsmaatjes 
zorgt letterlijk voor 
beweging en een glimlach.”

www.fietsmaatjesaalstwaalre.nl



www.fietsmaatjesaalstwaalre.nl

Kosten?
Stichting Fietsmaatjes Aalst-Waalre is inmiddels opgericht en 
operationeel met een bestuur, vrijwilligers, communicatie 
(website/flyers), etc… Opstart hiervan brengt behoorlijke 
kosten met zich mee (notaris, bank, lidmaatschap 
Fietsmaatjes, training vrijwilligers, communicatie, etc..), die 
kosten zijn inmiddels gedekt. 

De 'echte' kosten moeten voor een groot deel nog worden 
gemaakt. Een geschikte duofiets kost al snel zo'n €10.000,- 
en om goed van start te kunnen zijn er minimaal 2 duofietsen 
nodig. Verdere kosten bestaan uit de dagelijkse operatie, 
stalling en onderhoud van de fietsen, ontvangst gasten, 
uitzetten van routes en het organiseren van de fietstochten. 

Dat er veel behoefte is aan deze activiteiten bewijst het 
succes van Fietsmaatjes in het hele land en in o.a. Nuenen, 
Riethoven en Westerhoven in deze regio. Om deze behoefte 
goed in te vullen hebben we via verschillende kanalen 
subsidie aange-vraagd, zoeken we sponsors bij het lokale 
bedrijfsleven en natuurlijk ook particuliere donateurs. 



www.fietsmaatjesaalstwaalre.nl

Vindt u Fietsmaatjes Aalst-Waalre een geweldig initiatief en 
wilt u, op welke wijze ook, fietsmaatjes Aalst-Waalre 
financieel ondersteunen?  Dat kan via:

 https://fietsmaatjesaalstwaalre.nl/aanmelden/ 
 (06) 55 120 784 (secretariaat)
 per e-mail:  info@fietsmaatjesaalstwaalre.nl
 bankrekening: NL37RABO 0375 7962 07 t.n.v. Stichting 

Fietsmaatjes Aalst Waalre

ANBI
Stichting Fietsmaatjes Aalst-Waalre beschikt over de ANBI-
status. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken 
van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 
 

Steun FIETSMAATJES AALST-WAALRE 
een lokaal en sociaal initiatief dat fietsen 

mogelijk maakt voor iedereen!


