
DUOFIETS VOOR BEWONERS VENRAY CENTRUM 
Voor alle inwoners van Venray centrum is er vanaf juni 2022 een duofiets beschikbaar. Gratis en 

dicht bij huis. De duofiets is een speciale fiets voor mensen die graag fietsen, maar dat niet meer 

alleen kunnen. De aanschaf van deze duofiets is mogelijk gemaakt door een samenwerking met De 

Zorggroep, Stichting Roomsch Catholyk Oude Armenkantoor RCOAK, de gemeente Venray, APK 

(ald prinse kompenej) en wijkraad Centrum Venray. 

 

Wat is een duofiets? 

De duofiets is in het leven geroepen voor mensen die graag willen fietsen, terwijl ze slecht ter been 

zijn. Door een hersenbloeding, een ongeval of ouderdom is het mogelijk dat iemand helaas geen 

evenwicht meer kan houden op een reguliere fiets. Voor deze mensen is het nu mogelijk om toch 

van een fietstocht te genieten, heerlijk in de buitenlucht. En dat samen met familie, mantelzorger of 

een vrijwilliger op de elektrische duofiets, die gratis beschikbaar wordt gesteld.  

Pret voor twee 

De duofiets kent vele voordelen. Zo is er ruimte voor een bestuurder en een bijrijder en zit u naast 

elkaar.  Naast dat u tijdens het fietsen van de omgeving en natuur geniet, kunt u gezellig kletsen en 

is er natuurlijk gedacht aan comfort. De rugleuningen op de zitjes zorgen voor een makkelijke en 

comfortabele zithouding, waardoor u samen langere tochten kunt fietsen. De elektrische duofiets 

maakt het weer mogelijk om op een veilige en verantwoordelijke manier de omgeving op de fiets te 

verkennen bij u in de buurt.  

Heeft u interesse om gebruik te maken van de duofiets? Dat kan! Voordat u samen een fietstocht 

kunt gaan maken vindt er en instructie plaats voor begeleiders. Waar u uitleg ontvangt over het 

gebruik van de fiets en het reserveringssysteem.  

Voor meer informatie over de fiets kunt u telefonisch contact opnemen met coördinerend vrijwilliger 

Hay Philipsen, via: 06 13 85 36 12 
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