DUO- EN ROLSTOELFIETS
Houdt u van fietsen en vindt u het leuk dit met een
ander te delen? Dan zijn wij op zoek naar u!
Gezocht!
Wij zoeken vrijwilligers die regelmatig met een bewoner op pad willen met onze duo- en/of
rolstoelfiets.

Wat is een duo- en rolstoelfiets precies?
De wind in je haren en de zon op je gezicht… wij zijn dol op fietsen, u ook? Maar wat als dat niet
meer kan? Voor veel van onze bewoners is dat de dagelijkse praktijk. Daarom heeft CuraMare
speciale rolstoel- en duofietsen die gratis te gebruiken zijn voor familieleden, vrijwilligers en
collega’s.
Een duofiets is een fiets waarbij bestuurder en bijrijder naast elkaar zitten. De bijrijder kan (indien
gewenst) meetrappen. Een rolstoelfiets heeft een plateau aan de voorkant waarop een rolstoel
vastgezet kan worden. Omdat de fietsen anders werken dan een gewone fiets krijgt u eerst een
goede instructie voordat u de weg op gaat.

Werkzaamheden:
Regelmatig gaat u met een bewoner een rondje fietsen. U bepaalt samen met de bewoner waar u
heen fietst. Een rondje door de polder of bootjes kijken aan de haven… alles kan! Het is mogelijk dat
u steeds met dezelfde bewoner gaat fietsen maar als u het leuk vindt om steeds met iemand anders
op pad te gaan mag dat ook. Dat stemmen we graag met u af.

Dag en tijden:
Het fietsen vindt plaats in de periode van april tot oktober. Vaak 1x in de 2 weken.
Data en tijdstippen in overleg.

Verwachtingen:
-

Affiniteit met de ouder wordende mens;
Affiniteit met fietsen en bewegen;
U kunt zelfstandig een kleinschalige activiteit uitvoeren;
Geduldige, rustige, behulpzame en vriendelijke houding;
Goede sociale vaardigheden;

Bijzonderheden:
Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is vereist, de kosten
worden door CuraMare vergoed.

Voor aanmelden of vragen:
Zend een mail aan vrijwilligers@curamare.nl

