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Project duo-fiets: “Zij genieten, wij trappen” 

Er werd een volledig project vervangingsnieuwbouw uitgerold en definitief gerealiseerd einde 2021. 

Nu het "huis" aanwezig is, wensen we een aantal activiteiten uit te rollen waardoor we evolueren naar 

een echte "thuis" voor onze bewoners. Hiervoor dienen niet enkel intern een aantal voorwaarden 

gecreëerd te worden, maar dienen we ons ook meer te integreren in de buurt, in de samenleving, ..., 

in Mol. We willen onze bewoners de mogelijkheid geven om meer buiten te komen. 

Om deze zomer opnieuw mooie uitstapjes te kunnen maken met onze bewoners, zetten we het jaar in 

met een nieuw project “Zij genieten, wij trappen”.  

Samen met gemotiveerde vrijwilligers zetten we een grote spaaractie op poten voor de aankoop van 

een duo-fiets. Dit is een speciale tandem met drie wielen. Omdat je naast elkaar zit en niet achter 

elkaar, wordt deze fiets ook wel side-by-side tandem genoemd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De duo-fiets geeft meer vrijheid aan onze bewoners. Deze fiets zou het voor een bewoner terug 
mogelijk maken om, samen met een naaste of medewerker, waardevolle uitstapjes te maken.  
Om iets te gaan drinken, nog eens langs de bekende omgeving fietsen of veranderingen in de streek 
te zien, herinneringen op te halen, ...  

Voor deze spaaractie zullen er met veel enthousiasme en samenwerking verschillende activiteiten 

georganiseerd worden. Eind maart geven we het startschot met de fietsweek. Meer info hierover volgt 

nog.  

Teamwork makes the dream work!  
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Vragen? 

Bij eventuele vragen, opmerkingen, suggesties kan u contact opnemen met de dienst communicatie.  

Indien nog familieleden, vrienden, kennissen de nieuwsbrief van wzc Witte Meren willen ontvangen 
kan dit doorgegeven worden aan communicatie@wzcwittemeren.be. Zij worden in de mailinglijst 
toegevoegd (uitschrijven kan op elk moment). De gegevens die wij nodig hebben zijn: voornaam, 
naam en emailadres.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Dienst communicatie  
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