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DAGREIS 22 SEPTEMBER 2020 

 
Dinsdag 22 september 

groepsdagtocht over de IJssel 

Kampen-Deventer. 

 

Van BRT Reizen hebben we 

inmiddels bericht ontvangen 

dat alle groepsdagtochten voor 

het jaar 2020 zijn gecanceld. 

 

Deze dagreis staat nu gepland voor dinsdag 21 september 2021. 

 

 

 
 

E-bike/fiets Informatiedag 

Donderdag 10 september organiseert Veilig Verkeer Nederland, samen met de gemeente 

Goeree Overflakkee [Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) ] een E-bike/ fiets 

Informatiedag. De theorie over de belangrijkste verkeersregels en borden voor fietsers wordt 

besproken. Verder krijgt u informatie waar u op moet letten bij het berijden van een e-bike en 

is er ook een praktijkonderdeel. Tijdens alle onderdelen worden de RIVM richtlijnen 

betreffende COVID19 in acht genomen. Locatie: De Staver, Olympiaweg 32 in Sommelsdijk. 

De informatiedag duurt van 10.00 uur tot 15.00 uur.   

 

Theorie en praktijk 

U gaat onder begeleiding van medewerkers van Veilig Verkeer Nederland ( VVN ) op  de 

parkeerplaats 

Één of meerdere vaardigheidsproeven doen. Al naargelang uw wensen in deze . Iedere 

deelnemer kan 

desgewenst samen met een VVN-medewerker een rit door de wijk maken .Deze volgt u dan 

op een veilige afstand Soms wordt ter plaatse een verkeerssituatie besproken. Na de rit volgt 

een gesprek met eventuele adviezen. Steeds meer mensen maken gebruik van een E-bike. Het 

kan dan soms problemen opleveren om bepaalde verkeerssituaties op te lossen. De 

verkeersregels wijzigen regelmatig en ook de verkeersintensiteit wordt steeds groter. De vele 



ongevallen met E-bike’s bewijzen heel duidelijk dat het rijden met een E-bike andere 

vaardigheden vereist dan het rijden met een gewone fiets. 

 

Demo fietsen  

Ook zijn het heel veel verschillende type E-bike’s  op de markt. 

Er zal een leverancier met verschillende demo fietsen aanwezig zijn. Degene die de aankoop 

van een E-bike overwegen kunnen dan een proef rondje maken en informatie inwinnen  Maar 

ook de theoretische kennis is voor het rijden met een gewone fiets heel belangrijk  

 Er zijn geen kosten aan deze   informatie dag  verbonden.  Er wordt ook gezorgd voor 

koffie/thee en een lunch. U komt met u eigen fiets of e-bike naar de informatiedag en u bent 

in het bezit van een WA verzekering. 

 

------------------------------------------------------------------- 

Noot voor de redactie: 

Meer informatie ontvangt bij:  

Aanmelden bij mevrouw L. de Jong van Veilig Verkeer Nederland. E-mailadres: 

werkgroepsenioren@kpnmail.nl. Telefoon 0184 – 68 53 17 

 

 

 

WEBSITE 

Op onze website vindt u informatie over allerlei activiteiten van                                                           

nu en het verleden met vele foto’s.                                 

 

Aanmelden: 

Aanmelden bij mevrouw L. de Jong van Veilig Verkeer Nederland. E-mailadres: 

werkgroepsenioren@kpnmail.nl. Telefoon 0184 – 68 53 17. Bij geen gehoor kunt u een 

boodschap achterlaten. Na de aanmelding ontvangt u een bevestigingsbrief. 
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