
Aan de leden van LWC De Paaschberg 

Lochem, april 2021 

Onderwerp: Riksjaproject, fietsen met ouderen   

Beste fietsvriend(in), 

Dick ten Broeke! 

Hieronder tref je een brainwave aan van Dick. 

Na een persoonlijke benadering door Dick, gesprekken met bestuursleden van het Stadhuus 

gaan enkele leden van LWC de Paaschberg de coördinatie op zich nemen van het 

Riksjaproject in Lochem. 

Riksjaproject 

Het doel van het Riksjaproject is om samen met ouderen te fietsen. 

Vaardigheden piloten 

De riksja bestelde riksja heeft twee zitplaatsen, is voorzien van veiligheidsriemen en een zeer 

goede trapondersteuning (ook voor achteruit). De piloten krijgen vooraf een gedegen 

instructie zodat ze veilig de weg op gaan. 

Aantal piloten 

Het liefst zoveel mogelijk. Dan kunnen we een rooster maken, geef aan welk dagdeel je 

beschikbaar bent. Uiteraard hebben we eerst nog een overleg (uiteraard afhankelijk van de 

RIVM richtlijnen).  

Interesse? 

Stuur een e-mail naar albertmeijer1954@gmail.com. 

 Jos Nederlof, 06 51 22 78 86 

Albert Meijer, 06 30 01 45 31 

 

 

Fietsen met ouderen 

Goede dag, mijn naam is Dick ten Broeke, een liefhebber van fietsen en wielrennen, ben 62 

jaar en ga zo langzamerhand wat minder werken, 

Als ondernemer zijn wij altijd in de weer geweest en hebben weinig vakantie en vrije tijd 



gekend voor hobby’s, nu wij wat meer tijd hebben, kreeg ik een idee doordat ik op een 

avond deze zomer in de omgeving rondfietste en een oud-collega, waar ik het vak van had 

geleerd, op een rollator zag zitten. Ik kwam met hem in gesprek, hij was niet echt gelukkig.  

Nadien ben ik verder gefietst en ik ging nadenken over wat ik hieraan kon doen? 

Ik kwam op een idee, ik ben een fietsliefhebber en hoe kan ik met weinig toch ouderen 

gelukkiger maken. Ik ging achter de computer zitten en kwam op Cycling without age en 

vond tot mijn verbazing hetzelfde wat ik ook had bedacht. Iemand uit Kopenhagen had 

hetzelfde al uitgewerkt. 

Nu was mijn idee om een stichting op te richten en met ouderen te fietsen met een riksja 

fiets waar twee ouderen voorop zitten en bestuurd worden door b.v. vrijwilligers die dit ook 

leuk vinden op een morgen of middag met deze ouderen te fietsen in de omgeving b.v. naar 

hun eerdere woning of hun werkplek, dan komen vanzelf de verhalen los die je als vrijwilliger 

niet wist of die je kunt aanvullen om er zo een leuke en leerzame dag van te maken, 

eventuele familie leden, ( dochter, of zoon ) kunnen met eigen fiets mee, of om onderweg 

een kop koffie te drinken. 

Dick 

 


