
EEN LEVEN LANG
WIND IN JE HAREN
Fietsen Zonder Leeftijd staat voor

• Fietsen zonder leeftijdsgrenzen

• Vrijwillige vrijgevigheid

• Traag fi etsen

• Investeren in relaties over generaties heen

ZIN OM MEE TE FIETSEN
ZONDER LEEFTIJD?
Meld je als kandidaat piloot

� fi etsenzlturnhout@gmail.com 

� 0484 16 01 22

MEER WETEN OVER
FIETSEN ZONDER
LEEFTIJD TURNHOUT?
Neem een kijkje op

• www.fi etshuis.be/fi etsenzonderleeftijd 

• Informatie over ‘Fietsen Zonder Leeftijd’
in Vlaanderen vind je op:
http://fi etsenzonderleeftijd.be

BENIEUWD NAAR HET
WERELDWIJDE PROJECT
 ‘CYCLING WITHOUT AGE’?
Surf naar http://cyclingwithoutage.org

Een gezamenlijk project van

Het Fietshuis en De Koep

Een gezamenlijk project van

INFORMATIEFOLDER VOOR 

KANDIDAAT-PILOTEN

FIETSEN
ZONDER
LEEFTIJD

TURNHOUT
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WAT VERWACHTEN WIJ
VAN EEN PILOOT?
• De fysieke conditie om met een elektrische

riksja te rijden.

• Dat hij/zij contactvaardig is en gesprekken
wil voeren met de passagiers.

• De bereidheid om een korte opleiding te volgen.

• Dat hij/zij zich vlot in het verkeer kan bewegen 
en het verkeersreglement respecteert.

• Het engagement om zich op afgesproken 
dagdelen vrij te houden om effectief met 
passagiers te gaan fi etsen.

• De nodige zorgzaamheid voor de ter beschikking 
gestelde fi ets.

WIJ BIEDEN DE PILOOT
• Fietsplezier

• De beschikking over een goed onderhouden 
riksja van Fietsen Zonder Leeftijd.

• Sociaal contact en verhalen.

• Een opleiding: veilig leren fi etsen met
deze speciale elektrische fi ets + informatie
over de stadsregio en routes.

• Een verzekering die de risico’s tijdens
de fi etsritten dekt.

• Uitgestippelde fi etsroutes die hij/zij kan gebruiken.

• Lidmaatschap van de vrijwilligerspool
van Fietsen Zonder Leeftijd Turnhout.

• Het wereldwijd kader van Cycling without age.

• De sympathie en morele steun van Mobiel21, 
FietsenWerk en Fietsberaad.

FIETSEN ZONDER LEEFTIJD
Biedt mensen die minder mobiel 
zijn de kans om mee te fi etsen 
in een zogenoemde ‘riksja’, met 
plaats voor twee passagiers. 
Vrijwilligers doen dienst als 
‘piloten’ en besturen de riksja. Zo 
zorgen ze er voor dat wie minder 
mobiel werd weer buiten kan 

komen en het fi etsgevoel kan ervaren, ook al kan hij 
of zij zelf niet meer fi etsen.

Via het reservatiesysteem van Toerisme & UiT worden 
de afspraken tussen piloten en gebruikers geregeld.

‘Fietsen Zonder Leeftijd’ brengt generaties samen. 
Het is een sociaal gebeuren. De bestuurder luistert  
naar de verhalen die de passagiers te vertellen 
hebben en ervaart het genoegen van anderen een 
plezier te doen. Voor de passagiers is de fi etstocht 
een manier om herinneringen op te halen als ze 
langs bekende plaatsen fi etsen of om gewoon buiten 
te genieten van wind in de haren.te genieten van wind in de haren.

gestelde fi ets. FietsenWerk en Fietsberaad.
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