Beth-San

Kunt u niet meer op
eigen kracht fietsen?
Leen onze duofiets!
In woonzorgcentrum Beth-San
kunt u kosteloos onze duofiets
lenen! De duofiets is geschikt
voor twee personen, van wie
er één niet op eigen kracht kan
fietsen, maar nog wel een goede zitbalans heeft. U zit gezellig naast
elkaar, waarbij de hoofdbestuurder stuurt en trapt (met elektrische
ondersteuning).
Voor wie?
De duofiets kan geleend worden door
alle inwoners van Moerkapelle, indien
één van beiden niet meer zelfstandig
kan fietsen. Hier is geen verwijzing of
indicatie voor nodig.
Reserveren
U dient de duofiets vooraf te reserveren bij het servicepunt van Beth-San
(tel 079-5931840 of e-mail receptie.
beth-san@cedrah.nl). De duofiets kan
gereserveerd worden per uur met een
maximum van 3 uur, mits de fiets niet
is ingepland voor bewoners van BethSan. Instructie vooraf verplicht.
Voorwaarden
In een gebruikersovereenkomst wordt
het gebruik van de duofiets vastgelegd. Wij vragen u hiervoor een geldig
legitimatiebewijs te overleggen.

De duofiets wordt enkel uitgeleend aan
personen die minimaal 18 jaar zijn.
Het lenen van de duofiets is kosteloos.
Wij vragen echter wel een borg van
€25,- die u contant dient te betalen.
Deze krijgt u retour bij inlevering van
de fiets in dezelfde staat als waarin
deze is meegenomen.
Meer informatie?
Wilt u gebruik maken van de fiets
of als fietsvrijwilliger er op uit?
Bel dan voor meer informatie naar
het servicepunt van Beth-San.

Beth-San

Kom ook bewegen in Beth-San
U kunt dagelijks terecht!
In woonzorgcentrum Beth-San in Moerkapelle kunt u dagelijks terecht
voor een gezonde portie beweging! Fietsen, roeien, of (hard)lopen;
het kan allemaal. De fysio- en fitnessruimte in Beth-San is ingericht
met nieuwe, geavanceerde fitnessapparatuur, waarbij rekening is
gehouden met senioren en rolstoelgebruikers.
Aanwezige apparatuur
Motomed en hometrainer
Roeitrainer
Hardloopband
Loopbrug
Multitrainer
Wii spelcomputer
Fietslabyrint
Om het plezier in bewegen te
vergroten, kunt u gebruik maken
van het fietslabyrint. Dit is een groot
beeldscherm waarmee u op de
hometrainer of motomed (ook bruikbaar voor rolstoelgebruikers) fictieve
fietsroutes door verschillende steden
en landschappen rijdt. Tijdens de
route geniet u van de (vaak
bekende) beelden en geluiden.

Woonzorgcentrum Beth-San
Wilde Veenen 1
2751 EE Moerkapelle
t 079 593 18 40
e receptie.beth-san@cedrah.nl
www.cedrah.nl

Openingstijden
De fysio- en fitnessruimte van BethSan is van maandag t/m zaterdag
tussen 8.30 uur en 21.00 uur geopend.
Kosten
Voor slechts € 75,- kunt u een jaar
lang onbeperkt gebruik maken van
alle apparatuur.
Meer informatie?
Voor meer informatie of het afsluiten
van een abonnement kunt u contact
opnemen met het servicepunt van
Beth-San.

