Zieuwent
Spar Zieuwent
Dorpsstraat 31
7136 LE Zieuwent
Tel.: (0544) 35 12 59
•

rolstoel

Meer informatie

Openingstijden Spar:
Maandag t/m vrijdag van 8:00-20:00u
Zaterdag van 8:00-17:00u

Heeft u vragen over het gebruik
van de mobiliteitspool? Neem dan
contact op met het Wmo-loket.

U kunt de rolstoel ook vooraf
(telefonisch) reserveren.

Telefoon: (0544) 39 36 16
E-mail: wmoloket@oostgelre.nl

Knippenborg Fietsen
Dorpsstraat 37
7137 LE Zieuwent
Tel.: (0544) 35 22 54
•

duofiets met elektrische
ondersteuning

Openingstijden Knippenborg:
Dinsdag t/m vrijdag van 8:00-12:30u
en van 13:30-18:00u; op vrijdag tevens
van 18:00-20:00u
Zaterdag van 8:30-16:00u
Uitleen/reserveren via:
• Knippenborg Fietsen
• Reserveringssite
www.duofiets-zieuwent.nl
Heeft u niemand die samen met u op de
duofiets kan fietsen? Dan zijn er in
Zieuwent vrijwilligers beschikbaar. Zij
kunnen met u een (kort) fietstochtje
maken. Bij het reserveren kunt u
aangeven dat u graag met een vrijwilliger
wilt fietsen.

Heeft u af en toe een rolstoel nodig? Bijvoorbeeld om een keer een dagje te
gaan winkelen of voor een dagje uit? Of wilt u een keer gaan fietsen met één
van uw ouders die niet goed meer zelfstandig kan fietsen? Of is het handig dat
u af en toe een dagje over een scootmobiel kunt beschikken? Dan kan onze
mobiliteitspool uitkomst bieden. Hier kunt u voor korte tijd een rolstoel,
duofiets (met elektrische ondersteuning), driewielfiets of scootmobiel lenen. U
vindt een mobiliteitspool in Groenlo, Lichtenvoorde, Lievelde en Zieuwent. Het
lenen is gratis.

Voorwaarden
•
•
•
•

•
•
•
•

De mobiliteitspool is bedoeld voor inwoners van Oost Gelre.
Een rolstoel kunt u voor een korte periode lenen. Het uitgangspunt is maximaal
3 aaneengesloten dagen.
Een duofiets (met elektrische ondersteuning), driewielfiets of scootmobiel kunt u
voor 1 dagdeel of 1 dag lenen.
Voordat u met de scootmobiel op pad gaat, moet u een rijvaardigheidstest doen.
Dit is voor uw eigen veiligheid. Een ergotherapeut in de Molenberg verzorgt de
test. Als u de test goed heeft afgelegd, krijgt u een pasje. Aan de test zijn kosten
verbonden, die in het algemeen via de zorgverzekering worden vergoed. U kunt
een afspraak maken voor de test via (0544) 47 41 00. U kunt ook een e-mail
sturen naar ergo.molenberg@szmk.nl.
De bestuurder van een duofiets moet 18 jaar of ouder zijn.
U levert de rolstoel, duofiets, driewielfiets of scootmobiel in bij de locatie waar u
deze heeft opgehaald.
Het gebruik is voor eigen risico.
Zorgt u ervoor dat u zich kunt legitimeren.

Waar kan ik wat lenen?
Groenlo

Mariënvelde

Verpleeghuis en woonzorgcentrum De
Molenberg
Ziekenhuisstraat 14
7141 AN Groenlo
Tel.: (0544) 47 41 00

Brede Maatschappelijke Voorziening
(BMV)
Waalderweg 7
7263 RX Mariënvelde
Tel: (0544) 84 22 68 / 06-10 01 75 70

•
•
•
•

5 rolstoelen
duofiets met elektrische
ondersteuning
scootmobiel
driewielfiets

Uitleen via de receptie:
Maandag t/m zondag van 9:00-17:30u
U kunt de voorzieningen ook vooraf
(telefonisch) reserveren.
Lichtenvoorde
Woonzorgcentrum Careaz
Antoniushove
Rapenburgsestraat 33
7131 CW Lichtenvoorde
Tel.: (0544) 37 20 64
•

5 rolstoelen

Uitleen via de receptie:
Maandag t/m vrijdag van 9:00-16:00u
U kunt de rolstoelen ook vooraf
(telefonisch) reserveren.
Lievelde
Bernard Vos Clubhuus
Bergstraat 2
7137 MD Lievelde
•

rolstoel

Vooraf reserveren via de KBOPZ,
telefoonnummer: 06-25402674

•

2 rolstoelen

Openingstijden BMV:
Maandag t/m vrijdag van 9.00-16.30u
U kunt de rolstoelen ook vooraf
(telefonisch) reserveren.
Garage Willy Klein Goldewijk
Witte Rieteweg 3
7263 SJ Mariënvelde
Tel.: (0544) 35 18 72
•
•

Duofiets met elektrische
ondersteuning
Rolstoel

Openingstijden Klein Goldewijk:
Maandag t/m zaterdag van 8.00-17.30u
Uitleen/reserveren via:
• Garage Willy Klein Goldewijk
• Reserveringssite voor de duofiets:
www.duofiets-marienvelde.nl
Heeft u niemand die samen met u op de
duofiets kan fietsen? Dan zijn er in
Mariënvelde vrijwilligers beschikbaar. Zij
kunnen met u een (kort) fietstochtje
maken. Bij het reserveren kunt u
aangeven dat u graag met een vrijwilliger
wilt fietsen.

