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Ruim 100 vrijwilligers duofietsen met mensen, die niet alleen
kunnen fietsen, vanwege een lichamelijke of geestelijke
beperking of een gevoel van onzekerheid. Zo zorgen we
samen voor een gezellige middag. U of uw naaste kan mee
duofietsen in een groep. Of u kiest ervoor met z’n tweetjes
op één duofiets zelf op pad te gaan.

FIETSEN IS VOOR IEDEREEN!!

FIETSEN IS VOOR IEDEREEN!!

De duofietsgroepen fietsen op doordeweekse middagen
tussen 13.30u en 16.30u, van april tot november. We
vertrekken van verschillende plaatsen in Helmond. Met
maximaal 7 duofietsen in een groep, en dus 14 mensen
samen maken we een gezellige fietstocht door Helmond en
omgeving. De duofietsen zijn elektrisch ondersteund en men
kan naar vermogen meefietsen, maar hoeft het niet. Groepen
geven extra gezelligheid tijdens de rit, maar zeker ook in de
pauze. Uw bijdrage is 4 euro, waarvan de koffie of thee in de
pauze wordt betaald. U geeft uzelf of uw naaste bij ons op om
mee te fietsen en u komt op de lijst. Wij stellen de
duofietsgroepen samen, plannen de tochten in en nodigen u
vervolgens uit mee te gaan. Onze vrijwilligers en de ritleider
zijn opgeleide duofietsers. Natuurlijk wordt er niet gefietst bij
slecht weer. Geef uzelf en/of uw naaste op via
www.duofietsenhelmond.nl of bel voor meer informatie:
06 30226128. Tot gauw!!

Met één enkele duofiets op stap kan ook en zelfs het
hele jaar door. Dat noemen we: een duofiets huren. Dit
kost maximaal 20 euro voor een middag. U gaat dan
zelf met uw naaste op pad. Uw naaste en u bepalen de
route. De dag waarop u wilt fietsen wordt afgestemd
met onze planning. U vertrekt vanuit onze fietsenstalling
in de Kastanjehoutstraat 2A in Mierlo-Hout na een korte
uitleg over de fiets en veiligheid. Wij kunnen u
eventueel van leuke voorbeeldroutes voorzien. Vul het
formulier in op onze website www.duofietsenhelmond.nl
onder het kopje “duofiets huren” of bel voor meer
informatie: 06 30226128.
Tot gauw!!

Mocht u graag alleen met een vrijwilliger van onze
stichting willen fietsen, bel ons dan om de
mogelijkheden te bespreken.

