Fietsen Zonder Leeftijd
met WTC Lambroek
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informatie voor riksja-piloten
Juli 2018
Je vindt hier informatie over:
- de eerste keer p.1
- en daarna fietsen met de riksja p.2-3
- de GOOGLE AGENDA p.4
- een uitnodiging bevestigen p.5-7
- zelf een rit organiseren p.8-9
- rijden met de riksja – handleiding p.10
- een kopje koffie of een drankje onderweg p.11
- overige praktische zaken, zoals verzekering en onderhoud van de fiets p.12
BELANGRIJK: reminders wanneer je met de riksja gaat fietsen p.13
- Bijlage : belangrijke contactgegevens p.14
NB: dit document is permanent in ontwikkeling, net als ons initiatief.
Feedback is altijd welkom. Schrijf je suggesties neer in het FZL-logboek.

De eerste keer
- Je meldt je aan als aspirant riksja-piloot bij riksjef Herman of één van de FZL-kapiteins die je alle
uitleg zullen geven over de toegang tot en gebruik van de riksja, de locatie van de
woonzorgcentra, het ophalen van passagiers, het boeken van ritjes, de te vermijden plaatsen, de
mogelijke obstakels, de bevriende horecazaken, de vereiste verzekering (eventueel via een
lidmaatschap bij Cycling Vlaanderen), etc …. Een samenvatting van deze informatie staat in dit
document.
- De riksjef of FZL-kapitein maakt daarna met jou een eerste ritje om te kijken en ervaren hoe het
in de praktijk gaat. Het eerste deel van de rit zal je maken als passagier om te ervaren hoe het
voelt als passagier. Het tweede deel worden de rollen omgekeerd. Mocht je behoefte hebben aan
meerdere “test-ritjes”, dan kan dat. Na een geslaagde test kan je je riksja-piloot noemen en kan je
geïntroduceerd worden bij de respectievelijke woonzorgcentra.
- Je zal nu via Google-Agenda uitnodigingen ontvangen van de Woonzorgcentra of de FZLcoördinator of er zelf kunnen uitsturen en kunnen beantwoorden. Lees verder voor meer uitleg.
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En daarna…. fietsen met de riksja
De riksja
WTC Lambroek heeft 1 riksja die sinds 11 juni 2017 in het WZC Schelderust of WZC Armonea staat
en daar kan opgehaald worden. Het is aangewezen om met de fiets naar het WZC Schelderust te
rijden. Parkeren met de auto op de site van Schelderust kan, maar dan moet je het parkeerticket
aan het onthaal laten valideren; de parking is immers maar twee uur gratis en is betalend vanaf
het derde uur aan €1 per uur. WZC Armonea heeft een bezoekersparking.
De passagiers
We maken ritjes met:
- zelfstandig wonende ouderen van Scheldezicht en Armonea
- zorgbehoevende ouderen van WZC Schelderust en WZC Armonea
- FZL-geregistreerde thuiswonende ouderen uit Wetteren, Massemen of Westrem.
Bewoners van een WZC boeken een rit via het animatieteam van het WZC.
Thuiswonende ouderen kunnen contact nemen met Fietsen Zonder Leeftijd via het mailadres
fzlwetteren@wtc-lambroek.be. Er kunnen maximaal twee personen mee in de riksja.
Kinderen, babies of huisdieren op de schoot moet je weigeren. Eén kind of kleinkind mag wel als
tweede passagier zijn of haar (groot)ouder vergezellen in de riksja. Familie of vrienden mogen
altijd met hun eigen fiets meefietsen.
Het uur van afspraak is het uur waarop de passagiers worden opgehaald. Hou er dus rekening mee
dat je eventueel nog een eindje moet fietsen met een lege rikjsa wanneer je de riksja in het
andere WZC moet ophalen dan waar je passagier woont. De passagiers worden altijd opgehaald
aan het onthaal van het WZC tenzij er anders werd afgesproken. Passagiers gaan er ook altijd
vanuit dat we komen. Soms zitten de passagiers al klaar, maar het komt ook voor dat het
personeel even moet improviseren. Niet iedereen is altijd even goed op de hoogte. Als je hierin
tegen dingen aanloopt, laat het ons vooral weten via het logboek of via een mail aan
fzlwetteren@wtc-lambroek.be dan kunnen we dit met het betreffende WZC opnemen.
Als het weer slecht is of als het ritje op het laatste moment toch niet door kan gaan (lekke band,
persoonlijke omstandigheden etc.), kun je het beste even zelf telefonisch contact opnemen met
het WZC zodat zij weten dat er niemand komt. Zie de contactgegevens achteraan.
Zorgbehoevende passagiers of passagiers met dementie
Bij het fietsen met mensen met dementie moet er altijd een vrijwilliger, stagiair, familielid of
andere bekende van de passagier mee in de rikjsa. Dat kan ook het geval zijn voor sommige
zorgbehoevende passagiers. Hier zorgt het WZC voor. Dat is niet alleen vertrouwd voor de
passagier maar ook fijn om met onverwachtse situaties om te gaan en om de passagier te helpen
zijn/haar verhaal te doen.
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Toegang tot de riksja
De riksja moet opgehaald en teruggebracht worden bij één van de twee partner-WZC’s. De 2
sleutels voor de fiets (slot en batterij) kan je ophalen bij het onthaal van het WZC.
Ingeval van nood: de riksjef heeft de reservesleutels.
De woonzorgcentra hebben een lijst met alle riksja-piloten en kunnen je vragen om je te
legitimeren met je identiteitskaart of rijbewijs vooraleer je de sleutels te overhandigen of
passagiers mee te geven.
In de bergruimte van de fiets vind je een logboek dat elke keer bij vertrek en/of aankomst dient
ingevuld te worden. Vergeet niet om eventuele opmerkingen over de rit, de fiets, de route, de
horeca-zaken of de passagiers te noteren. Indien je na een rit (uitzonderlijk) met de riksja naar
huis rijdt omdat er later op de dag nog een rit gepland is, noteer je dit in het logboek en meld je dit
ook bij het afhalen van de sleutels.
Controleer voor het vertrekken ook altijd de batterij en het achterwiel op een lekke band en de
nodige bandenspanning. De banden vooraan zijn massieve banden en kunnen niet meer lek rijden.
Bij de fiets is een fietspomp van FZL beschikbaar om zonodig de banden wat bij te pompen. De
oplader en de timer van de batterij worden in de bergruimte van de fiets meegenomen tijdens de
fietsrit. Als het kan mag je de batterij bijladen tijdens een rustpauze. Als je klaar bent met fietsen
en de passagiers naar huis of het WZC hebt teruggebracht, breng je de riksja en de sleutels terug
naar het WZC.

Na het fietsen de accu opnieuw opladen.
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Google Agenda
Voor het boeken van ritjes gebruiken we de Google Agenda.
Deze kun je benaderen via je computer of smartphone.

1a.Als je een gmail account hebt en gmail gebruikt, heb je automatisch ook Google Agenda.
1b. Als je een ander e-mail adres gebruikt, kun je als volgt toegang krijgen tot google agenda:
- ga naar https://accounts.google.com/SignUpWithoutGmail
- vul je gegevens in, waaronder dus je @hotmail.com, @telenet.be, @proximus.be of wat voor
e-mailadres dan ook (als er automatisch @gmail.com staat, moet je even op de link onder het
vakje klikken => "Ik gebruik liever mijn huidige e-mailadres")
- op deze manier maak je dus een account aan voor Google Agenda zonder gmail
- kies het e-mail adres dat bij “FZL met WTC-Lambroek” bekend is of laat aan de riksjef weten
met welk e-mailadres je een account voor google agenda hebt genomen!
2. De riksjef nodigt je vervolgens uit via mail om de agenda van Fietsen Zonder Leeftijd Wetteren
te delen. Je aanvaardt de agenda van “Fietsen Zonder Leeftijd” door op de meegestuurde link te
klikken.
3. De riksjef zal je nadien contacteren om je uit te leggen hoe je bij je google-contactpersonen de
mailadressen van de woonzorgcentra kunt aanmaken voor het geval je zelf ook wilt uitnodigen om
een fietstocht te maken.
4. Als je daarna inlogt op google agenda en je vinkt de agenda aan van Fietsen Zonder Leeftijd, zie
je alle ritjes die gepland staan met de riksja’s.
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Een uitnodiging beantwoorden
Via je mailadres zal je volgende uitnodiging ontvangen in je mailbox.

Dit betekent dat je gevraagd wordt of je beschikbaar bent om een rit te rijden op de dag en het
uur die je kan lezen bij “wanneer” en dat voor bewoners van het woonzorgcentrum dat je kan
lezen bij “waar”.
1. Klik bij “deelnemen” op JA indien je wilt rijden en op NEE indien je niet vrij bent.
De knop “misschien” gebruiken we NIET.
2. Je zal gevraagd worden om je antwoord te verzenden wat je zeker moet doen zodat iedereen en
dus ook de maker van de uitnodiging, verwittigd wordt dat je kan of niet kan rijden.
Bij “wie” kan je zien welke piloten gevraagd werden of ze vrij zijn. Er kan uiteraard maar één piloot
met de fiets rijden. Ook de antwoorden van de piloten krijg je via mail in je mailbox. Van zodra één
piloot JA heeft geantwoord hoef je NIET meer te antwoorden met JA.
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Een voorbeeld van een antwoormail vind je hieronder:

Je kan dan nog een update ontvangen indien er nadien nog aan de uitnodiging iets verandert.
Meestal is dat om de namen van je passagiers mee te delen, maar de update kan ook andere
informatie bevatten zoals een gewijzigd uur, waar je de sleutels moet ophalen, wie je moet
verwittigen etc… De wijzigingen worden voorafgegaan door een vette tekst in groen.
Een voorbeeld van een update met de namen van de passagiers.
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NOOT: slechts één piloot kan de uitnodiging aanvaarden; de piloot die de afspraak aanvaardt,
kleurt die afspraak ook GROEN. Hoe doe je dat ?
- je klikt in de agenda eenmaal (of tweemaal) op de afspraak die nog rood kleurt
- heb je éénmaal geklikt, klik dan ook nog op het pennetje om de afspraak te wijzigen
- zet je voornaam in de titel achter FZL zoals bijvoorbeeld “FZL met Didier”
- je verandert ook de afspraakkleur –daar waar het rode bolletje staat- van de afspraak in GROEN
(Basilicum) door op het driehoekje naast het bolletje te klikken en de juiste kleur te kiezen
- Geen andere wijzigingen aanbrengen, het vakje “hele dag” NOOIT aanklikken,
- In het onderste veld staat soms wat extra informatie (namen van passagiers bijvoorbeeld) en die
kan je desnoods wel zelf aanvullen als je nog iets toe te voegen hebt. Niets schrappen!
- Dan klikken op “opslaan” en eventueel scherm sluiten door op “X “te klikken
- Word je gevraagd om te “verzenden” dan kies je voor “verzenden”.
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Zelf een rit organiseren (facultatief)
Op je PC: Kijk eerst goed of je in de juiste agenda “Fietsen Zonder Leeftijd” werkt!
Je klikt met het pijltje op het vakje van de afspraak (1), je krijgt dan een groter vakje met een kader
waarin je de afspraak invult (zie verder); je kunt ook klikken op “maken” (2).
Dan kom je in een nieuw scherm terecht waarin je nog meer informatie over de afspraak kunt
vinden en toevoegen (zie figuur 1).
Figuur 1

- In het vakje “Afspraak”(1) of bij “Gebeurtenis zonder titel” (2) vul je in: “FZL voornaam piloot”
- (1) je klikt op bewerken en er opent zich een nieuw scherm zoals bij (2)
- (2) je gaat verder met invullen van de gegevens van de afspraak (zie vervolg)
- Je past de datum en uur van het gewenste vertrek en aankomst aan
- Indien je wel al passagiers hebt, vul je “waar” aan met de naam van de zorginstelling of het privéadres van je passagiers (WZC Schelderust, WZC Armonea, ..)
- Indien je nog geen passagiers hebt, kies je bij “Gasten toevoegen” voor het label
zorginstellingen die dan een mail zullen ontvangen en op zoek kunnen gaan naar passagiers.
- Je verandert de afspraakkleur van de afspraak in ROOD indien je nog geen passagiers hebt en in
GROEN wanneer je wel passagiers hebt
- klik vervolgens op opslaan en verzenden
- als de rit wordt geboekt door een WZC zal je een mail ontvangen met meer afspraakgegevens
(exact uur en locatie) die je moet bevestigen met “JA” (deelnemen?) zodat de boeking wordt
afgerond (zie figuur 2).
- als alles goed verlopen is moet je de dag van de afspraak van google nog een mail ontvangen om
je aan de afspraak te herinneren (zie figuur 3).
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(figuur 2)

(figuur 3)

Op je smartphone (gebruik van de app): je klikt het rode “+”-teken aan en kiest dan voor
“afspraak”; er opent een nieuw scherm; kijk goed of je in de juiste agenda werkt! (dat zie je net
onder de gekleurde balk waar “Fietsen Zonder Leeftijd Wetteren (je eigen maildadres)” moet
staan.
- Bij “Geef titel, mensen en plaatsen op” vul je in : “FZL je voornaam ”
- Je past de datum en uur van het gewenste vertrek en aankomst aan
- Indien je wel al passagiers hebt, vul je “locatie toevoegen” aan met de naam van de zorginstelling
of het privé-adres van je passagiers (WZC Schelderust, WZC Armonea, …)
- Indien je nog geen passagiers hebt, vul je één voor één de mailadressen in van de
woonzorgcentra Armona en Schelderust bij “Gasten toevoegen” zodat de zorginstellingen een
mail ontvangen en op zoek kunnen gaan naar passagiers.
- Je verandert de afspraakkleur van de afspraak in ROOD indien je nog geen passagiers hebt en in
GROEN wanneer je wel passagiers hebt
- klik vervolgens op opslaan
NOOT: Als je een nieuw ritje aanmaakt, let er dan goed op dat je dit ritje opslaat in de gedeelde
agenda van “Fietsen Zonder Leeftijd Wetteren” en niet in je eigen agenda. Als je dit op je mobiel
doet: zorg ervoor dat je een internetverbinding hebt anders kunnen anderen je
toevoeging/wijziging in de agenda alsnog niet zien.
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Rijden met de riksja. Handleiding.
1. Koppel de batterij los van de lader en berg de lader met de timer op in het bergvak achter
da passagiers. Trek NIET aan de kabel maar aan de connector.
2. Ontgrendel het fietsslot met de sleutel. Het kan zijn dat het het achterwiel ietsje moet
draaien tijdens het ontgrendelen. Niet forceren.
3. Zet de fietsmotor aan met de gepaste sleutel. Zorg dat de batterij volledig is ingeschoven.
Er zijn twee standen. Met de eerste stand blokkeer je de batterij, met de tweede stand zet
je de batterij aan en zal het acterlicht gaan branden. Forceer de sleutel niet!
4. Zet het zadel van de fiets op de voor jou gepaste hoogte; zet het opnieuw goed vast.
5. Beslis samen met je passagiers of je met de kap, open of dicht of zonder de kap gaat rijden.
Zonder de kap plaats je de beugels van de kap in de onderste steunpunten en het zeil
schuif je voorzichtig achter de passagiersleuning. Voorzichtig dat je niets scheurt.
6. De fiets heeft een handrem (rode hendel links aan de rem) die je kan blokkkeren. De linkse
rem remt op de voorwielen, de rechtse rem op het achterwiel. Blokkeer deze handrem
altijd vooraleer je passagiers laat instappen.
7. Vooraleer passagiers instappen, laat je eerst de voetsteun zakken. Trek hiervoor aan beide
kanten van de fiets de blokkerpin uit en geef een korte draai zodat de pin niet opnieuw
vastklikt. Vergeet na het instappen niet de voetsteun terug te plaatsen en te blokkeren.
8. Passagiers moeten altijd de veiligheidgordel om doen! Bespreek samen het traject.
9. De fiets heeft 8 versnellingen die je bedient rechts van het stuur, tijdens het fietsen, met
twee schakelaars, een schakelaar om groter te schakelen en een om kleiner te schakelen.
Beide schakelaars bedien je enkel met je duim (dus niet zoals op een racefiets).
10. Zet het display voor de motor aan door te drukken op de toets midden-rechts. Check de
gepaste electrische ondersteuning. Standaard voor één passagier één blokje, voor twee
passagiers twee blokjes. Verhogen of verlagen doe je met de toetsen boven en onder. Je
kan ook tijdens het rijden de ondersteuning aanpassen, bvb voor je steil bergop wenst te
rijden (bvb. Scheldedreef). Het kan gebeuren dat het display uitschakelt wanneer het lange
tijd niet gebruikt werd. Handmatig uitschakelen doe je door gedurende enkele seconden te
drukken op de toets midden-rechts (starttoets). De toets midden-links bedient enkel het
menu van het display dat je toelaat de gereden afstand of de gereden tijd af te lezen.
11. Gebruik de “walk assist” (links) om met de fiets te starten of de electrische ondersteuning
te activeren. Gebruik de “walk assist” ook om boordstenen op te rijden of straten over te
steken. Rij altijd op het fietspad, nooit op het voetpad!
12. Blijf tijdens het fietsen altijd op het zadel zitten en hou beide handen steeds aan het stuur.
13. Bij het draaien, verplaats je de hand aan de buitencirkel van je draaicirkel naar het midden
van de stuurstang en hou met de andere hand de rem vast. Draai traag en wees voorzichtig
zodat je niet gaat kantelen. Neem geen te scherpe bochten. Geef met je arm de richting
aan zoals de verkeerswetgeving dit vereist.
14. De ideale snelheid tijdens het rechtdoor rijden schommelt rond de 15 km/uur. De gereden
afstand zal meestal schommelen rond de 20 km voor een ritje van 2 uur met een pauze.
15. Praat tijdens het rijden met je passagiers. Vraag regelmatig of alles ok is en of je passagiers
comfortabel zitten. Fietsen Zonder Leeftijd is een sociaal gebeuren!
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Een kopje koffie of een ijsje onderweg?
Als je onderweg bent met passagiers kan het heerlijk zijn om ergens een kopje koffie te drinken al dan niet met gebak
of om een ijsje te eten. Je rijdt dan met de riksja tot aan het terras en schuift met de fiets tegen de tafel aan.
Passagiers moeten niet uitstappen tenzij ze er zelf om vragen.

Enkele suggesties van plaatsen waar je met de rikjsa aan het terras kan:
In volgorde van de SLUITINGSDAGEN
- Café Orchidee – terras vooraan
Massemsesteenweg 55 te Wetteren – 09/369.61.43
Gesloten op maandag. De andere dagen open vanaf 11u30
- Brieks Broodhoek (voor een koffie met gebak) – mooi terras vooraan
Brusselse Steenweg 301 te Massemen – 09/311.74.40
Gesloten op maandag. De andere dagen op vanaf 6u.
- Herberg Prullenbos – mooi terras - enkel open tijdens schoolvakanties
Groenstraat 8 te Wetteren – 09/365.00.26
Enkel tijdens de schoolvakanties open van woensdag tot zondag.
Buiten de schoolvakanties alleen op zondag.
- Le Bistrot d’Alizé – terras achteraan (kiezelsteentjes)
Massemsesteenweg 61 te Wetteren - 09/366.79.22
- Bistro Kamoen – terras naast de zaak
Molenstraat 21 te Laarne – 09/336 90 32 – 0476/90 47 80
Gesloten op maandag en dinsdag en woensdag. Op de andere dagen op vanaf 11 u (Kamoen) of 12u (Alizé).
- Boerderij de Blekerij (ook voor een ijsje)
Massemsesteenweg 133, Massemen www.deblekerij.be
Terras achteraan de zaak, naast de speeltuin bij de houten banken of voor de loods.
Gesloten op maandag, donderdag en zondag.
Open van 1 april tot 31 oktober op di-woe en vrij-zat van 9u-12u en van 13u30-20u.
- Café Den Aard – terras vooraan het café (druk bezocht)
Aard 4 te Schellebelle (linkeroever) – 0476/456.914
Gesloten op dinsdag. Op de andere dagen open vanaf 10u.
- De Wastobbe – mooi terras achteraan, vraag om het hekken open te maken
Molenstraat 11 te Laarne – 09/368.14.44
Gesloten op dinsdag. Op de andere dagen open vanaf 11u.
- Café De Plaetse - terras langs de Massemsesteenweg.
Dorsplein 12 in Massemen.
Gesloten op dinsdag en woensdag. Op de andere dagen open van 10u.
- Café ’t Zwijntje – Klein terras vooraan aan de straat (trapjes naar binnen)
Ten Ede Dorp 18 te Wetteren-ten-Ede – 09/310.50.35
Gesloten op dinsdag en woensdag. Op de andere dagen opn vanaf 10u.
- Café Melle Rose Place (ook voor een pannenkoek) - mooi terras vooraan.
Dorpsplein 2 te Melle – tel. 09/252.13.38
Gesloten op woensdag. Op de andere dagen open van 10u-23u.
- Café Roste Mon – mooi terras achteraan (om de hoek rijden)
Smetlededorp 2 te Smetlede – 09/278.87.30
Gesloten op woensdag en donderdag. Op de andere dagen open vanaf 14u.
- Café Planbee – terras vooraan
Dorp 24 te Schellebelle – 0486/31.36.01
Gesloten op woensdag en donderdag. Op de andere dagen open vanaf 11u.
- Café ’t Boerenparlement – terras in kiezelstenen aan de zijkant
Varekouter 34 te Massemen Kortenbos – 0473/56.49.56
Onregelmatige openingsuren.
- Café ’t Geheim – terras vooraan langs de straat
Molenstraat 41 te Wetteren – 09/369.93.04
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Overige praktische zaken
- Verzekering van piloot, passagier(s) en anderen. Op de eerste plaats dient de eigen verzekering
te worden aangesproken. Daarnaast biedt de fietsverzekering van CYCLING Vlaanderen en de VWB
dekking voor zowel de piloten –die via WTC Lambroek lid worden van deze fietsersvereniging- als
voor de passagiers die door de verzekeraar aanzien worden als derden (anderen).
- Verzekering van de riksja. De fiets is niet verzekerd voor eigen schade (omnium), noch diefstal.
RIJ ALTIJD VOORZICHTIG!
Neem bij een ongeval of bij schade aan de fiets altijd contact met
de FZL-coördinator of de riksjef (zie contactgegevens).
- Pech onderweg. Mocht je onverhoeds pech onderweg krijgen, probeer dit dan met een
contactpersoon of de zorginstelling op te lossen. Denk altijd eerst aan de passagiers!
- Onderhoud en reparatie van de riksja wordt geregeld door WTC-Lambroek. Mocht er een defect
aan de riksja zijn, laat dit zo snel mogelijk weten aan een FZL-kapitein, de FZL-coördinator of aan
de riksjef of via mail fzlwetteren@wtc-lambroek.be
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Reminders wanneer je met de riksja gaat fietsen
• uitgangspunt is passagiers een gezellig fietsritje aanbieden
• veilig fietsen, langzaam rijden (+/- 15km/u), passagiers moeten zich vertrouwd
voelen, geen risico’s nemen bij kruispunten of het oversteken van wegen
• elektrische ondersteuning afstemmen op de ballast van de fiets en de helling
van het parcours; met één passagier volstaat 1 blokje, met twee passagiers
zijn 2 blokjes vereist; enkel bij een grotere helling kan je naar 3,4 of 5 blokjes
schakelen
• voor dat passagiers instappen: fiets op handrem zetten zodat de fiets niet weg
kan; eventueel ook op slot zetten zodat het achterwiel geblokkeerd is; altijd
klep omlaag doen voordat mensen gaan zitten; zorgen dat de fiets niet naar
voren kantelt; zorg dat mensen goed achteruit gaan zitten; klep weer omhoog
doen als mensen goed zitten en de veiligheidsriem vast gemaakt hebben
(eventueel helpen!).
• zorg dat bij warm weer je pasagiers ook wat water bij hebben
• zorg ervoor dat je zo rechts mogelijk van de weg fietst
• bij links of rechts afslaan omkijken en hand uitsteken
• neem bij oversteken van een (drukke) straat geen risico’s, wacht tot het echt
veilig is om over te steken; de fiets is langzamer dan een gewone fiets
• neem bij warm weer een drinkbus mee op de fiets en plaats die achter de
rugleuning van de passagiers in de drinkbushouder
• er ligt een riksjadeken in de riksja; te gebruiken als passagiers het koud vinden
• zorg dat je een mobiele telefoon bij je hebt; belangrijk indien er onderweg
iets gebeurt met de passagiers, de fiets of jezelf (zie contactgegevens)
• nooit de passagier alleen achterlaten op de fiets tenzij om voor hen snel een
koffie of een versnapering te halen
• na stalling van de fiets: accu uitzetten; de oplader verbinden met de accu;
het fietsslot opzetten en de sleutels terugbrengen
• zet je verhaal en foto’s op de google-fotopagina van FZL.

Veel rijplezier!
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Bijlage : contactgegevens
Organisatie
FZL Wetteren

Afdeling/contactgegevens
Pilotenlijst

Contactpersoon
Zie logboek

FZL-riksjef

FZL met WTC Lambroek
fzlwetteren@wtc-lambroek.be

Herman De Wulf
0473-714601

FZL-WTC Lambroek

FZL met WTC Lambroek
fzlwetteren@wtc-lambroek.be

Mireille Bekaert
0477-355578

FZL-kapitein

FZL met WTC Lambroek
fzlwetteren@wtc-lambroek.be

Nog niet aangeduid.

FZL-kapitein

FZL met WTC Lambroek
fzlwetteren@wtc-lambroek.be

Nog niet aangeduid.

WZC Schelderust

Animatieverantwoordelijke
nele.six@sociaalhuis.wetteren.be

Nele Six
0490-573494

WZC Schelderust

Animatieteam
Animatie.schelderust@sociaalhuis.wetteren.be

Animatieteam
0499-349543

WZC Schelderust

Directeur

WZC Armonea

Animatieteam
Overbeke.aw@armonea.be

Luc De Gussem
0474-310566
Jana Taghon
Jana Devetter
09-2857600

WZC Armonea

Directeur
overbeke@armonea.be

Erwin Lips
09-2857600
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