Vrijdag 22 september 2017 om 15 uur
zal woonzorgcentrum Dijlehof samen met de bewoners het project
“Dijlehof fietst” in feestelijke stemming afronden.
Niet toevallig in de week van de mobiliteit.
De aankoop van twee aangepaste fietsen begin deze zomer nl. een
riksja uit Kopenhagen en een duofiets ‘Fun2go’ uit Nederland, zijn de
kers op de taart.
Zo zijn we trotse eigenaar van een ruim assortiment fietsen waardoor bezoekers en
bewoners dagelijks fietservaringen kunnen beleven zowel in huis als buitenshuis. Zomer en
winter dus!
Met de komst van het circulatieplan leent Leuven zich nog meer dan weleer om al fietsend
de stad ten volle te beleven.
Medewerkers kunnen voor hun woon-werkverkeer een
stadsfiets of elektrische fiets leasen in samenwerking met Velo
en mede dankzij de subsidies van het Pendelfonds. In de
fietsenkelder van Dijlehof staat een plooifiets, een stadsfiets en
een elektrische fiets ter beschikking van iedereen, bruikbaar als
testfiets, dienstfiets of vervangfiets.
“Dijlehof fietst” is een logisch gevolg van onze visie en inspanningen van de voorbije jaren
om ouderen extra te laten bewegen, hen te stimuleren om naar buiten te komen en
maximaal te participeren aan het stadsleven.
Projecten als donderdag wandeldag, Dijlehof verplaatst zich groen, dag van de lege parking,
een aangepast fitnessparcours en een schommel in de tuin zijn daar het levend bewijs van.
Maar nog niet iedereen kwam aan bod. Voor sommige ouderen is er meer nodig om zich
zonder rolstoel te verplaatsen en/of te bewegen. Zo is het zwembadproject een perfecte
tegemoetkoming voor rolstoelafhankelijke bewoners om zich vrij te kunnen bewegen en te
ontspannen in het water.

Hetzelfde wilden we bereiken met fietsen. Eveneens een activiteit die iedereen kent maar
niet meer iedereen kan omwille van de vele vaardigheden die het fietsen vereist. De
aankoop van twee aangepaste fietsen maken dit mogelijk.
Graag stellen we beide pareltjes aan u voor.
FUN 2 GO
De Fun2Go is een driewieltandem waarbij de fietser en passagiers
naast elkaar zitten. Deze fiets is slechts geschikt voor zij die willen en
kunnen meetrappen.
Eén persoon stuurt, beiden kunnen trappen met elektrische
ondersteuning. De extra opties zoals draaibare zitting,
veiligheidsriemen, opklapbare armsteunen en voetriemen vereenvoudigen het instappen en
dragen bij tot comfort en veiligheid.
RIKSJA
De riksja is een heel ander type fiets waarmee je, met
elektrische ondersteuning, twee passagiers vlot kan
verplaatsen. Groot en klein, jong en oud kunnen van zo’n
ritje genieten. Maar voor rolstoelafhankelijke bewoners is
het een prettige fietservaring en voel je je even vrij omdat
je de rolstoel aan de kant kan laten staan.
Terrasje doen? Uitstappen hoeft niet. Vanuit de
comfortabele riksja kan je iets eten of drinken en eventueel
aanschuiven aan een tafeltje of terras.
Leuven verkennen, iemand een bezoek brengen, op consultatie, naar de winkel, opvolgen
van werken in je vroegere woonplaats, de nieuwe vaartkom zien… het kan nu allemaal en
voor iedereen. Met een ploeg van zeven piloten - op vrijwillige basis - wordt de hele zomer
lang bijna dagelijks gefietst. En het proeft naar meer.
Wil je graag meevieren? Of gewoon een kijkje komen nemen?
Welkom na een mailtje aan hilde.offermans@dijlehof.be
Wil je extra info? karin.vandoorne@dijlehof.be
Minderbroederstraat 9b
3000 Leuven
016/29 31 42
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