Bijdrage is zeer welkom!
Om de duofiets tiptop in orde te
houden, is een vrijwillige bijdrage
voor de onderhoudskosten altijd zeer
welkom.
Contact
Voor meer informatie over de
duofiets kunt u contact opnemen met
de receptie van woonzorgcentrum
De Beekwal.
Locatie De Beekwal
Derickxkamp 27
6961 DZ Eerbeek
T 0313 - 65 55 00
E receptiebeekwal@riwis.nl

Geloof in eigen kunnen

Riwis Zorg & Welzijn
ondersteunt mensen met
psychische, sociale of
lichamelijke beperkingen bij een
zo zelfstandig en onafhankelijk
mogelijk leven.
Het ontdekken en gebruik
maken van uw eigen kunnen
staat voorop. Samen met u en
de mensen die voor u belangrijk
zijn, werken we aan een gezond
leven, je prettig voelen, veilig
en plezierig wonen en meedoen
aan de samenleving.
We vertrouwen ook in het eigen
kunnen van onze medewerkers.
We bieden hen de ruimte zaken
goed en snel te regelen in het
belang van cliënten.
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Centraal Bureau
Postbus 10230 - 7301 GE Apeldoorn
T 055 539 45 00 | F 055 539 45 35
E info@riwis.nl | I www.riwis.nl
Aanmeldingen en vragen
rondom zorg/begeleiding:
T 0900 - 242 42 41
E zorgservice@riwis.nl

Samen op de duofiets

Wilt u graag fietsen, maar durft u niet
meer alleen op de fiets? Dan is de
duofiets van De Beekwal wellicht een
goede oplossing voor u.
Samen met een vrijwilliger van De
Beekwal of een familielid kunt u een
tochtje maken op de duofiets. U zit bij
deze fiets naast elkaar in plaats van
achter elkaar. Hierdoor kunt u onderweg
makkelijk met elkaar praten en samen
genieten van de buitenlucht en de
omgeving.

U bepaalt zelf of u wilt meetrappen
De duofiets heeft een elektrische ondersteuning. Ook is er een
makkelijke instap en kan de zitting voor u gedraaid worden.
Het is natuurlijk goed voor uw gezondheid als u meetrapt, maar
dat is niet noodzakelijk. De fiets kan voor u ingesteld worden op
wel of niet meetrappen. Een vrijwilliger zal met u meegaan op de
duofiets. Deze persoon weet hoe de fiets werkt, dat hoeft u niet
zelf uit te vinden. Vindt u het leuk om met een familielid op pad te
gaan, dan zal de vrijwilliger u beiden vooraf uitleg geven over het
gebruik. Zo kunt u voorbereid op weg.
Informatie en reserveringen
De fiets is te bekijken in de hal van De Beekwal. Het gebruik ervan
is gratis. Het is wel belangrijk dat u de fiets van tevoren reserveert
bij de receptie van De Beekwal, zodat hij voor u klaarstaat en
de vrijwilliger geïnformeerd kan worden over uw komst. U kunt
hiervoor bellen naar telefoonnummer 0313 - 65 55 00.
Ook voor ouderen buiten De Beekwal
Niet alleen ouderen die in De Beekwal wonen, mogen de
fiets gebruiken. Hij is ook beschikbaar voor andere ouderen
in Eerbeek, bijvoorbeeld als u thuiszorg via De Beekwal krijgt.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de receptie van
De Beekwal.
Vrijwilliger worden voor de duofiets?
Lijkt het u leuk om vrijwilliger te worden voor de duofiets
en ouderen te begeleiden tijdens een fietstochtje door de
omgeving? U bent van harte welkom, wij kunnen nog extra
vrijwilligers gebruiken. U kunt hiervoor contact opnemen met de
vrijwilligerscoördinator van De Beekwal.

Aanschaf dankzij giften en sponsoring
De duofiets kon aangeschaft worden dankzij giften van diverse
particulieren en bedrijven die De Beekwal een warm hart
toedragen. Ook hielpen stichtingen mee met een bijdrage: het
Nationaal Fonds Ouderen, samen met de ANBO Eerbeek, en
de Vrienden van de RIBW. De Eerbeekse boekhandel Hendriks
heeft een agenda beschikbaar gesteld waarin de reserveringen
genoteerd kunnen worden en we hebben ook een donatie
gekregen van fietsenmaker Van den Brink uit Eerbeek.
De Vrienden van De Beekwal hebben de promotie van de duofiets
op zich genomen.

