
 Op pad met Carlo Keurntjes 

Als natuurliefhebber en enthousiast fietser bied ik u  
deze dienst aan voor een volledig verzorgde en onver-
getelijke dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelgroep: 

De uitstapjes zijn voor iedereen, jong of oud(er), die 
slechter ter been of rolstoelafhankelijk is en die gebruik 
maakt van een scootmobiel, handbediende rolstoel of 
een aangepaste fiets die geschikt is om grotere afstan-
den af te leggen. Ik bied u ook de mogelijkheid om een 
scootmobiel of OPair rolstoelfiets te huren waarbij ik het 
transport regel en ik u de hele dag begeleid.  

 

Mogelijkheden: 

De dagtochten worden individueel georganiseerd, waar-
bij ik zo veel mogelijk probeer rekening te houden met 
uw persoonlijke wensen. 

De lengte van de routes zijn zo veel mogelijk gebaseerd 
op het bereik van de elektrische ondersteuning van het 
gekozen vervoermiddel.  

Wilt u eventueel samen genieten met een familielid/
bekende, dan kan die met eigen fiets ook mee als bege-
leider. 
Bent u graag buiten in de natuur en wilt u een keer een 
uitstapje maken in een andere omgeving, dan bent u bij 
we-ride2gether aan het goede adres. 

Ik plan de gewenste routes zoveel mogelijk in aan de 
hand van de fietsknooppunten, om veel mooie plekken 
aan te doen.  

Op de website staan veel suggesties voor een onverge-
telijke dag en vindt u meer informatie en alle tarieven. 
Voor een persoonlijke offerte of aanvullende informatie 
kunt u mailen of telefonisch contact met mij opnemen. 

Vervoer 

we-ride2gether beschikt over:  

• Speciaal ingericht vervoer d.m.v. een personenauto 
met een dichte aanhanger met laadklep. Dus ook 
voor uw scootmobiel of aangepaste fiets.  

• Scootmobiel Quingo Toura 2 (max. gewicht  passa-
gier 150 kg.) 

• Elektrische, deelbare rolstoelfiets, Opair (max.  
gewicht passagier 120 kg). 

• Fietsdrager voor 2 E-bikes (max. 75 kg.) 

• Mountainbike met fietsaanhanger voor benodigdhe-
den voor onderweg, zoals eten en drinken.  

 
we-ride2gether gebruikt de 
zeer veilige 5-wiels scoot-
mobiel Quingo Toura 2. De  
ultieme scootmobiel voor de 
lange afstanden, eenvoudig 
om mee te rijden en een 
stijlvol alternatief voor de 
auto of fiets.  

Toegestaan op de weg, met 
veel comfort.  

 

De OPair is een rolstoelfiets 
waarmee een rolstoelgebrui-
ker wordt vervoerd. Aan de 
voorzijde van de fiets is een 
zitting voor rolstoelgebruiker/
passagier gemonteerd. 

Het voorste gedeelte is  
eenvoudig los te koppelen 
van het fietsgedeelte, zodat  
dit op locatie als rolstoel  
gebruikt kan worden 

 

Ben u niet mindervalide, 
maar  wenst u een keer in 
gezelschap een uitgebreide 
route op uw eigen 
(elektrische) fiets in een 
nieuwe omgeving te maken, 
dan kan dit door we-
ride2gether verzorgd wor- 
den. Hierbij begeleid ik u de 
gehele dag op de fiets als 
fietsmaatje met lekkere  
versnaperingen onderweg.  

Samen op pad om nieuwe wegen te ontdekken 

Individueel verzorgde  

uitstapjes met: 

• Scootmobiel  

• Handbediende rolstoel  

• Aangepaste fiets  

Vervoer van deur tot deur 

Samen op pad 

Grote afstanden fietsen 

En korte wandelingen 

Continue begeleiding  

Genieten van de natuur 



Programma halve / hele dag  

Voor het bepalen van de maximaal realiseerbare      
afstand van de fiets-/ scootmobieltocht kunt u het beste 
uitgaan van ca. 30 kilometer voor een halve dagtocht en 
ca. 65-70 kilometer voor een hele dagtocht.  

De route kunt u in zijn geheel zelf samenstellen of door 
mij laten uitwerken op basis van uw wensen. Op de site 
vindt u veel suggesties voor het uitstapje. 

 

Halve dag: Maximale duur is 4 uur/dag. Tijdsvensters 
zijn in het midden- en hoogseizoen van 8.00-12.00 uur 
of 14.00 -18.00 uur.  In laagseizoen in overleg. 

 

Hele dag: Maximale duur is 8 uur/dag, alleen in midden- 
en hoogseizoen te boeken, tussen 8.00-18.00 uur  

Wat krijgt u hiervoor:  

• Ophalen en terugbrengen van en naar huis  

• 1 x koffie-/theepauze met versnapering per dagdeel 

• 1 x broodmaaltijd (enkel bij hele dagtocht) 
• Foto’s van het uitstapje, aangevuld met route-

kaartje, om de dag opnieuw te beleven en te delen  

• Flexibele invulling van de dag, mede door gebruik 
van knooppunten  

• Een fietsmaatje om samen een gezellige dag te 
beleven   

 
Fotoverslag op USB-stick:  

Na afloop van de tocht ontvangt u een fotoverslag op 
een USB-stick. De hele dag maak ik voor u opnames 
van de route die ik aanvul met mooie plaatjes tijdens 
onze stops en de pauzes. Tevens wordt de route afge-
beeld, zodat u kunt zien waar we zijn geweest. 

Deze beelden kunt u eenvoudig op TV/PC bekijken en 
natuurlijk ook aan bekenden laten zien. 

 

Lunchpauze Een begeleider kan mee 

we-ride2gether 

 Carlo Keurntjes 
 Koolmeesstraat 26 
 6942 KA Didam 

 
06-15574258 

we-ride2gether.nl 

info@we-ride2gether.nl 

Cadeaubon: leuk om te geven en te krijgen 

Spaarkaart als alternatief voor een vakantie 

Werkwijze  

Wanneer:  

U kunt zo’n 10 maanden per jaar van mijn diensten  
gebruik maken (van februari tot en met november),  
zolang het weer het toelaat.  

Omdat koude omstandigheden de actieradius van de 
accu’s van scootmobielen en aangepaste elektrische 
fietsen beperken, worden er in het laagseizoen (februari 
en oktober) in principe alleen halve dagtochten uitge-
voerd.   

Vervoer:  

Ik vervoer u in een personenauto. In de dichte aanhan-
ger met  laadklep is plaats voor een scootmobiel /    
aangepaste fiets (maximale afmeting voor scootmobiel / 
aangepaste fietst is 250 x 129 cm, met een hoogte van 
150 cm) en de fiets van een eventuele begeleider.   

 

 

Waar worden de diensten aangeboden:  

De diensten van we-ride2gether bied ik aan in de     
provincie Gelderland, dit geldt voor het startadres en de 
bestemming. Voor specifieke wensen zoek ik graag met 
u naar een oplossing. 

 

Speciaal vervoer Klaar voor de rit 

Koffiepauze Onderweg genieten 


