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Vernieuwing van de Vereniging 
Vanuit de VerenigingsRaad is eind vorig jaar besloten dat de 
districtsvoorzitters Oost, in een soort werkgroepje de 
vernieuwing van de vereniging gaan verkennen. Het 
werkgroepje is reeds enkele keren bij elkaar geweest (zie 
foto) onder leiding van Minze Beuving, afgevaardigde in Oost 
in het landelijke bestuur. Vernieuwing van de vereniging? 
Waar gaat het dan over? In een interview verwoordde Aat de 
Jonge, voorzitter van district Flevoland het als volgt, hetgeen 
door de werkgroep van harte wordt onderschreven:

“We zoeken mensen die aan de bak willen om het 
verkeer veiliger te maken. Liever actievoerders dan 
bestuurders.” Dat is de boodschap van Aat de Jonge, 
voorzitter van district Flevoland van Veilig Verkeer 
Nederland, namens de werkgroep Vernieuwing 
Vereniging. 

 



25  jaar Vereniging Kleine Kernen in Gelderland
Het 25 jarig bestaan van de VKK-Gelderland werd op 9 maart 
gevierd in het Provinciehuis in Arnhem. Een delegatie van het 
districtsbestuur van VVN Gelderland was uitgenodigd.
De VKK werkt aan dorpsontwikkeling van kleine kernen. Zij 
doet dit in nauwe samenwerking met externe partijen 
waaronder dorpsbelangenorganisaties en niet te vergeten de 
overheid in de vorm van ‘participatie’, waarbij dit laatste een 
steeds belangrijkere rol gaat spelen.
Een van de hoofdpunten van deze dag was dan ook de 
lezing van dhr. Hans van Overbeek, ex-burgemeester van 
Hellendoorn met als onderwerp ‘Overheidsparticipatie’ en 
hoe verder in de komende jaren.
Een boeiende videopresentatie toonde inspirerende dorps-
ontwikkelingsprojecten in verschillende kleine kernen in 
Gelderland. Op de infomarkt kon men ‘streekhapjes’ 
(met de uitleg) proeven.
Doel van deze bijeenkomst was natuurlijk het lustrum, maar 
het gaf de VVN-delegatie een goede kijk in de keuken van 
´samenwerking’ tussen verschillende partijen en dan met 
name een samenwerking vanuit het ‘bottum-up’ principe. 
Een mooie aanvulling op het project “wijkgericht werken met 
buurtacties en buurtlabel”
Voor meer informatie over de Vereniging Kleine Kernen kunt 
u terecht op de site: www.vkkgelderland.nl

Vernieuwde caravan- en camperbrochure ligt klaar
Vorig jaar is gestart met de geheel vernieuwde versie van de 
caravanbrochure. Een full colour brochure met alle informatie 
over caravans, campers en de wetgeving. Er was veel vraag 
naar deze nieuwe brochure. Daarnaast organiseren een groot 
aantal lokale VVN afdelingen een speciale caravan inspec-
tiedag. Zij gebruiken de brochure voor alle deelnemers aan 
de caravandag. Dit jaar verschijnt de Caravan- en camperbro-
chure voor de tweede keer. Vanaf  april is deze te bestellen 
bij het regionaal steunpunt in Zutphen. Dit kan per mail maar 
ook telefonisch. De brochure kost € 1,50 per stuk.

 

Wegens de bezuinigingen zal er bij Veilig Verkeer Nederland 
het één en ander moeten veranderen.  De Jonge: “Daarover 
mokken heeft geen zin, de knop moet om. Vanuit regio Oost 
van VVN (Flevoland, Gelderland en Overijssel) bouwen we 
daarom nu aan een nieuwe organisatiestructuur. We zijn 
eigenlijk teveel een bestuurdersclub geworden. Maar verkeer 
wordt niet veiliger in een bestuur. Wél door op straat aan de 
slag te gaan, bij jou in de wijk, in jouw stad of dorp.”
 
Wie rolt de mouwen op?
VVN zoekt voor alle gemeenten dan ook vrijwilligers “die 
eerder actievoerders dan bestuurders zijn. Opa’s en oma’s die 
vinden dat ergens een zebrapad of klaar-over moet komen, 
omdat ze zien dat hun kleinkinderen niet veilig naar school 
kunnen. Moeders die vinden dat er ergens vaak te hard 
wordt gereden, waardoor je er niet veilig met de kinderwa-
gen over straat kunt. Mensen die eens in de twee jaar een 
scootmobielcursus aan ouderen willen geven. Parttimers dus, 
die hun mouwen willen oprollen om het veiliger te maken in 
het verkeer.”

Actie in buurt en wijk
Wat die vrijwilligers allemaal doen, moet bovendien 
zichtbaarder worden. Er gebeurt heel veel goeds en dat mag 
je weten ook. Sociale media, PR, kan vanuit het district 
opgepakt worden. Vanuit het district kunnen ook de relaties 
worden onderhouden met ouderenbonden, landbouworga-
nisaties, ondernemers en gemeenten. “En je hoeft toch niet 
in elke gemeente te vergaderen over de centen? Laat het 
district dus besturen, zodat in buurt en wijk alles gericht kan 
zijn op actie.” , aldus De Jonge namens de werkgroep.
De werkgroep geeft hierbij uitdrukkelijk aan dat huidige 
functionerende afdelingen kunnen blijven bestaan, en dat er 
veel waardering is voor de inzet van de actieve leden. Echter, 
het vinden van nieuwe bestuursleden wordt voor afdelingen 
steeds moeilijker. Vandaar de koerswijziging en de vernieu-
wing van de vereniging.

Van spitsen tot doelmannen
Wie kan zich aanmelden als vrijwilliger? De Jonge: “Er zijn 
veel manieren waarop je bij VVN aan de slag kunt. We 
zoeken iemand die een website kan bouwen en beheren. En 
als een wethouder een buurtschouw houdt, willen we dat 
daar een vrijwilliger van VVN bij is. Op scholen zijn er 
VVN-verkeersouders nodig, noem maar op. We vinden het 
vooral belangrijk dat iemand iets doet dat bij hem of haar 
past. Als je een spits bent, moet je niet in het doel gaan staan 
tenslotte. Of je nu veel of weinig tijd hebt, VVN is een club 
van jou en voor jou”, besluit De Jonge enthousiast. “Het is 
nodig: verkeer kan ook zomaar verkeerd zijn. Het scheelt 
maar één letter: de D van Dom.” 



Districtsledenvergaderingen
De gezamenlijke Algemene Districtsledenvergadering 
(Overijssel, Gelderland en Flevoland) zal in het voorjaar 
plaatsvinden, en wel op 30 mei 2012. De ADLV vindt plaats 
in Apeldoorn, en begint om 18.00 uur met een brood-
maaltijd, vervolgens vindt het plenaire gedeelte plaats, en 
afgesloten wordt met het huishoudelijk gedeelte per district 
(waarin ook de agenda en stukken van de Verenigingsraad 
[VR] d.d. 21 juni a.s.). Eigenlijk het bekende recept. Ware het 
niet dat we in het plenaire gedeelte ons zelf centraal stellen 
en wel met het thema: Vernieuwing van de Vereniging (zie 
artikel op de voorpagina).

In het plenaire gedeelte hebben we Movisie gevraagd haar 
visie te geven over de vrijwilliger en het vrijwilligerswerk in 
2015 en de jaren erna. Aat de Jonge, namens de werkgroep 
Vernieuwing Vereniging zal vervolgens ingaan wat de 
vernieuwing voor onze vereniging betekent, zowel vanuit het 
landelijk perspectief als voor regio Oost, het district en de 
afdeling. Daarna horen we graag uw mening over vernieu-
wing en de ontwikkelingen t.a.v. het vrijwilligerswerk.

 

Kennisdag
De kennisdag Oost van 2012 zal plaatsvinden op 22 septem-
ber 2012. De kennisdag is bedoeld om elkaar te ontmoeten 
(kennis te maken; netwerken) en kennis op te doen 
(workshops). Noteer die datum vast in uw agenda. Informatie 
en uitnodiging volgen voor de zomervakantie.

Enquete Nieuwsbrief VVN Oost
VVN steunpunt Oost heeft namens de drie districtsbesturen 
een enquête verstuurd. Doel van de enquête: een peiling 
houden over hoe u de nieuwsbrief waardeert,  wat goed is 
en wat beter kan. Vanaf deze plek: hartelijk dank voor alle 
reacties!

Korte samenvatting
• 25% heeft de enquête ingevuld – een prachtige score
• de nieuwsbrief wordt geheel (44,5%) 
   of gedeeltelijk (46,2%) gelezen
• u geeft de nieuwsbrief gemiddeld een 7,5 (!)
• vorm, frequentie en verzendwijze vragen geen grote
   wijzigingen
• er is geen vraag naar een aparte nieuwsbrief voor 
   verkeersouders 
• er is behoefte aan meer concrete ‘tips and tricks’ en
   adviezen, voor en door de vrijwilligers zelf

Gezien het cijfer en daarmee de tevredenheid van de lezers, 
is besloten dat de nieuwsbrief voorlopig blijft zoals deze nu 
is. Op termijn zal er steeds meer aandacht komen voor het 
verwerken van concrete tips en adviezen voor en door 
vrijwilligers.
Winnaars van de VVN-pakketten:
De heer Steentjes uit Zelhem, de heer Abbink uit Vriezenveen 
en mevrouw Renker uit Slagharen zijn de gelukkige winnaars. 
Zij hebben het pakket inmiddels ontvangen. Gefeliciteerd!

Stage & communicatieplan

Even voorstellen:
Hallo allemaal. Wij zijn Kevser Karagan (22) en Natasha Stille 
(21), twee studentes Communicatie op de Hogeschool 
Windesheim in Zwolle. Momenteel zijn wij aan het af-
studeren bij Veilig Verkeer Nederland in de regio Oost. 
Dit gaan wij doen tot halverwege juni. In het tweede jaar 
van onze opleiding hebben we mee gedaan aan het project 
‘Zeg er wat van’ dat uitgezet was op verschillende hoge-
scholen in Nederland. Toen we aan het begin van ons vierde 
jaar op zoek moesten naar een afstudeerorganisatie dachten 
we al snel weer terug aan dat leuke project van VVN. 
Ons enthousiasme gedurende de uitvoering van dat project 
hebben ons de keuze doen maken bij VVN te gaan 
afstuderen

                                   

Onze opdracht is het schrijven van een communicatie-
beleidsplan voor regio Oost, omdat de regio het gevoel 
heeft dat deze nu mist. Voor het maken van dit plan hebben 
we input nodig van verschillende groepen uit regio Oost. 
Zo voeren we gesprekken met beroepskrachten, besturen 
uit Oost, vrijwilligers en de landelijke afdeling Communicatie. 
Deze input verzamelen we via interviews. Enkele vrijwilligers 
van VVN in Oost komen ons misschien nog tegen! We 
bekijken in ons onderzoek de huidige communicatie in de 
regio’s en we gaan bekijken wat de gewenste situatie is. 
Op dit moment hebben we al een paar interviews gehad en 
hier is al bruikbare informatie uitgekomen. Tot nu toe hebben 
we een zeer leerzame tijd gehad bij VVN en we hopen dat dit 
zich nog even voortzet. Uiteindelijk is ons doel: het schrijven 
van een bruikbaar communicatiebeleidsplan voor regio Oost 
van VVN.

Misschien treffen we elkaar nog eens in de komende 
maanden!                                 

                                   

Kevser

Natasha



Verkeersonveilige situaties, meld ze bij het Meldpunt Veilig 
Verkeer van Veilig Verkeer Nederland.
http://viaclick.via.nl/vvn/home

VVN LOKAAL

Victor Veilig bezet trottoir!
Een drukte van jewelste aan de Joost van den Vondelstraat, 
veroorzaakt door de  allerjongste inwoners van Winterswijk. 
Veilig Verkeer Nederland ging op bezoek bij de kinderdagver-
blijven Jodokus en Bubbels om aandacht te vragen voor de 
verkeersveiligheid rond de Winterswijkse kinderdagverblijven. 
Univé  had namelijk Victor Veilig poppen beschikbaar gesteld 
voor alle dagverblijven en peuterspeelzalen van Stichting 
Welzijn Winterswijk. De verzekeraar wil op deze manier 
invulling geven aan haar maatschappelijke taak.  Vandaar de 
drukte in de Joost van de Vondelstraat, er vond namelijk een 
officiële overhandiging van de Victor Veilig poppen plaats. De 
kinderen vonden het geweldig, sommigen waren nog kleiner 
dan Victor Veilig zelf maar ze stonden parmantig tussen de 
poppen onder toeziend oog van Joost Warring ,VVN voorzit-
ter afd. Winterswijk en Ben Kaak ,Kringvoorzitter VVN 
Achterhoek. Stichting Welzijn Winterswijk was in haar  
nopjes met het leger aan Victor Veilig  poppen en ging ze 
dan ook meteen na de overhandiging verspreiden onder  de 
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Het is de bedoeling 
dat de Victor Veilig poppen bij het in- en uitgaan van de 
kinderdagverblijven worden neergezet. 

Dit om zo min mogelijk gewenning bij de verkeersdeelnemers 
te voorkomen, het verrassingseffect moet blijven. Aan alle 
verkeersdeelnemers de oproep:  zie je een Victor Veilig,  
matig dan je snelheid.  Dan zijn er dus spelende kinderen in 
de buurt!

Noodstop maken op de markt
Fiks op de rem trappen en toch ver doorglijden op een nat 
wegdek. Automobilisten konden ervaren wat het verschil 
betekent tussen een snelheid van 20 en 40 km per uur voor 
de remweg van een auto. De actie was opgezet voor de start 
van de landelijke campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’. 
Deze campagne richt zich vooral op automobilisten die 
maximaal 10-15 km te hard rijden binnen de bebouwde kom 
op 30- en 50 km wegen. Daar vindt de meeste interactie 
plaats tussen automobilisten en kwetsbare verkeersdeelnem-
ers en zijn de gevaren het grootst. 
In Enschede, Ede en Dronten konden automobilisten 
plaatsnemen in de feloranje auto van het ‘Nieuwe rijden’ om 
eerst met 20 km per uur een noodstop maken en daarna met 
een snelheid van 40 km per uur. Ondertussen kon het 
toekijkende publiek haar snelheidskennis testen en kans 
maken op rijvaardigheidstraining of pechlampen.

Met Bob de sportkantine in
Dit voorjaar is de pilot van een nieuwe Bob-campagne van 
start gegaan: BobSport. Bezoekers van voetbal, hockey-, 
tennis- en korfbalclubs worden aangespoord om af te 
spreken wie als Bob zijn sportvrienden nuchter naar huis rijdt.
Het is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu, NOC*NSF en de sportbonden. De campagne wordt 
uitgezet in vijf pilotgebieden, waaronder een aantal 
gemeenten in Flevoland en Gelderland. 

 



Sportverenigingen ontvangen een actiepakket en het 
kantinepersoneel kan deelnemen aan een ‘instructie verant-
woord alcohol schenken’. De politie voert extra controles uit 
rond sportcomplexen en Veilig Verkeer Nederland organiseert 
actiedagen bij de sportverenigingen. 
Op 10 maart is de campagne in Flevoland van start gegaan. 
Bij voetbalvereniging ASC Waterwijk in Almere gaf 
wethouder Berdien Steunenberg letterlijk de aftrap van de 
campagne. 
Op 31 maart is in Gelderland de campagne gelanceerd. Met 
medewerking van sportverslaggever Evert ter Napel kreeg het 
startmoment een extra sportief tintje. 
Hoewel de Bob-campagne heel bekend is, blijkt uit onder-
zoek dat er een risicogroep is die na een bezoek aan de 
kantine toch onder invloed van alcohol achter het stuur 
plaatsneemt. Het blijkt dat mensen 1 of 2 glaasjes alcohol 
acceptabel vinden. Daarom is het belangrijk om preventief 
aandacht te besteden aan alcoholgebruik en verkeersdeel-
name bij sportverenigingen. De pilot duurt tot medio juni

Flevoland vernieuwt
Er waait een nieuwe wind in Flevoland. Nee niet wat u denkt, 
maar een nieuwe wind in het VVN district. Waar de landelijke 
vereniging naar vernieuwing zoekt, zet Flevoland de koers 
uit. Resultaat? Een nieuw team in Zeewolde. Een team 
nieuwe stijl: geen bestuursfuncties als voorzitter en secretaris, 
maar gewoon vrijwilligers die acties willen ontketenen op 
straat, in de buurt, bij de school, op de markt. Almere heeft 
een nieuw en enthousiast team klaarstaan., haalt geregeld 
het nieuws en presenteert zich bij grote manifestaties.
Het districtsbestuur telt maar liefst drie nieuwe bestu-
ursleden. Zij kwamen af op een advertentie in de regionale 
krant. Het districtsbestuur bestuurt met portefeuillehouders: 
ict, interne contacten plaatselijke teams en externe 
contacten, fietsersbond, ouderenbonden enz.  Zo worden de 
lokale teams ontzorgt van bestuurlijke rompslomp en worden 
zij ondersteund door een professioneel districtbestuur. 
Flevoland: de eerste provincie waar alle gemeenten een VVN 
team hebben. 
En wat daarbij komt: 15 nieuwe leden! Bovendien spraken 
we af dat ieder lokaal team 5 lidmaatschappen cadeau mag 
doen. Alle wethouders verkeer moeten toch lid zijn van VVN? 
Directeuren moeten het voorbeeld geven en lid worden, de 
plaatselijke wijkagenten horen echt lid te zijn. Als mensen dat 
uit zichzelf niet worden, zullen we hen daarbij helpen. Dus: 
geef een jaarlidmaatschap VVN cadeau!
Flevoland vernieuwt, nu de landeliijke organisatie ook graag!
 Aat de Jonge, voorzitter

Noaberschap in het verkeer
Verkeersonveiligheid behoort tot de top 3-ergernissen van 
bewoners. Hoe kunnen we daar met elkaar verbetering in 
aanbrengen? De netwerkbijeenkomst van VVN district 
Flevoland stond op 14 februari in het teken van verkeersvei-
ligheid in de buurt. 
Spreker Frans Langhout koppelde het Twents-Achterhoekse 
begrip ‘noaberschap’ aan verkeersveiligheid in de buurt. 
Immers, samen met je buren bepaal je de sfeer in de buurt èn 
hoe veilig het verkeer is in jouw straat of wijk. Aan Veilig 
Verkeer Nederland de taak om mensen te helpen bij het 
verbeteren van de lokale verkeersveiligheid. 
In het tweede deel van de avond werd gekeken naar de 
praktijk van het wijk- of buurtgericht werken aan verkeersvei-
ligheid. Hoe activeer je bewoners om met veilig verkeer aan 
de slag te gaan, welke partijen kun je betrekken als je een 
verkeersknelpunt wilt oplossen en hoe pak je dat aan als het 
gaat om een schoolomgeving?
Als afsluiting van de avond konden de aanwezigen een Victor 
Veilig winnen door een tip te geven voor het realiseren van 
een verkeersveilige buurt. ‘Iedereen medeplichtig maken’ was 
de tip die Bert Smit van VVN Noordoostpolder gaf, en Bé 
Slatius, nieuw bestuurslid in Flevoland, gaf de gouden tip: 
‘Waar een wil is, is een veilige weg’.

Het verkeersexamen voor de 80ste keer!
Donderdag 19 april was het weer zover. Ruim 200.000 
kinderen van groep 7 (en soms 8) van de basisschool hebben 
weer het theoretische verkeersexamen afgelegd. 
Het verkeersexamen bestaat dit jaar 80 jaar, er lopen al heel 
wat generaties met een verkeersdiploma op zak. Speciaal 
voor dit jubileumjaar heeft VVN een tv-spot gemaakt. Als u 
deze nog niet heeft gezien, kunt u deze vinden op 
www.vvn.nl/80-jaar-verkeersexamen 

De bijeenkomst trok 
70 vrijwilligers en professionals 
op het gebied van verkeers-
veiligheid en buurtwerk



In Nijverdal op basisschool de Brug vond dit jaar het 
theoretische verkeersexamen wel op een heel bijzondere 
manier plaats. Het verkeersexamen werd namelijk mondeling 
afgenomen. Basisschool de Brug is een school voor speciaal 
onderwijs. Lang niet alle verkeersregels zijn makkelijk toe te 
passen en te onthouden voor kinderen. Zeker niet voor 
kinderen die hun aandacht niet lang bij een les kunnen 
houden. De plaatselijke afdeling Hellendoorn/Nijverdal heeft 
daar wat op gevonden: onderwerpen zijn visueel gemaakt en 
in een één-op-één gesprek getoetst. De kinderen waren erg 
zenuwachtig. De opluchting was dan ook groot toen bekend 
werd gemaakt dat iedereen was geslaagd!

Kinderen uit Scherpenzeel veilig op weg
De leerlingen van groep 7 en 8 van alle vijf de basissc-
holen in het Gelderse Scherpenzeel werden gewezen 
op de gevaren in de DODE HOEK. Zij volgden het 
lesprogramma Veilig op Weg.
 
Na een kort welkom en wat algemene vragen werden de 
kinderen geboeid door een DVD. Daarin kwamen de twee 
vuistregels die ze nooit meer zullen vergeten duidelijk aan de 
orde.
-Blijf er rechts en ruim achter!
-Houd minstens 3 meter afstand!

Na de DVD werd er een Quiz gehouden. 10 duidelijke 
vragen, soms wel even nadenken! Na afloop werden de 
vragen nog besproken en konden leerlingen nog vragen 
stellen. Na dit onderdeel was het tijd voor een frisse neus.
De leerlingen gingen in groepjes naar buiten en mochten 
twee aan twee in de cabine van de vrachtwagen van 
Methorst Milieu kruipen. En ja, dan kom je er achter dat de 
chauffeur je echt niet ziet als je vlak voor de vrachtauto staat. 
En als hij links kijkt, ziet hij rechts niets in de spiegel. 
De jeugd was onder de indruk van zoveel spiegels, camera en 
toch de gevaren. Daarom werd ook in de cabine er weer op 
gehamerd hoe belangrijk het is om de vuistregels na te leven.
Terug in de zaal werden op spelborden nog wat verkeerssitu-
aties nagebootst en opdrachten besproken.  Na een zeer 
leerzame verkeersles gingen leerlingen met een presentje en 
veel indrukken terug naar school. Veilig-op-weg: TOP!
Namens leerlingen, verkeersouder en contactpersoon, dank 
je wel!

Anneke ten Broek
(Verkeersouder-contactpersoon Scherpenzeel)

LET OP! reserveer Veilig op Weg-les
Dit schooljaar heeft Veilig Verkeer Nederland in Gelderland 
zo’n 175 Veilig op Weg-lessen gegeven. Hiermee hebben we 
ca. 4.500 kinderen veilig het verkeer in gestuurd! 
Vraag nu alvast een Veilig op Weg-les aan voor het nieuwe 
schooljaar! U kunt een les reserveren bij Steunpunt Oost: 
steunpuntoost@vvn.nl of 0575-510144.

Bandenplak-actie in Scherpenzeel
Als verkeersoudercontactpersoon van de basisscholen in 
Scherpenzeel(Gld) liep ik al langer met het idee om een 
bandenplakactie te organiseren in Scherpenzeel voor de 
leerlingen van groep 8.Tijdens een vergadering met de 
verkeersouders hebben we dit idee besproken en alle 
scholen wilde hieraan meewerken.Na een gesprek bij 
de plaatselijke fietsenmaker Jac. Den Boer konden we e.a. 
gaan organiseren.We kwamen uit op een leerlingenaantal 
van 169 en dit zou wel een aantal dagen van de fietsen-
maker vergen.Gelukkig is het in februari nog geen fiets-
seizoen voor hem en zag hij het helemaal goedkomen.
We hebben een aantal dinsdagen en donderdagen gepland 
en zo werden er steeds groepjes van ongeveer 15 leerlingen 
verwacht.Ze kregen wat uitleg over het krijgen van een lekke 
band onderweg, maar nog meer… wat is het fijn om iemand 
die pech onderweg heeft te kunnen helpen.Daarna 
mochten ze in de werkplaats aan de gang. Er hingen drie 
fietsen.Gaatje prikken, band eraf, gaatje opzoeken en leren 
plakken en wat vooral niet meevalt, de band er weer 
omheen.Erg leerzaam voor de kinderen. Ze waren heel 
enthousiast. Na afloop ontvingen ze allemaal nog een pen, 
lekzoeker en bandenplaksetje van Simson.
Scholieren uit Nijkerk maken routeborden verkeersexamen

Zeven VMBO-leerlingen in Nijkerk hebben de taak op zich 
genomen om nieuwe routeborden voor het verkeersexamen 
te maken. De bestaande borden waren na 15 jaar toe aan 
vervanging. Door bemiddeling van Wethouder Windhouwer, 
tevens actief voor Veilig Verkeer Nederland, werd het contact 
met de scholen gelegd. 
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Dhr. Gerrits van VVN afdeling Nijkerk-Hoevelaken mocht de borden in ontvangst nemen.

Veilig Omgaan Met Opvallend 
Landbouwverkeer
Op 1 Maart 2012 heeft VVN West Maas en Waal de actiedag 
Veilig Omgaan Met Opvallend Landbouwverkeer in Alphen 
georganiseerd. Op deze dag werden leerlingen van de 
basisschool en tractorchauffeurs geleerd hoe ze met elkaar 
om moeten gaan in het verkeer. Het hele VOMOL- 
programma bestaat uit verschillende onderdelen, die over 
vijf dagen zijn verdeeld. De laatste dag is kennis maken met 
de landbouwvoertuigen zelf.
Om de beurt mochten leerlingen kennis maken met de 
verschillende voertuigen; tractor met schudder, tractor met 
kiepwagen en een grote combine. Via een digitaal school-
bord werd er door een docent van het AOC nog eens 
duidelijk uitgelegd wat er zo gevaarlijk kan zijn aan land-
bouwvoertuigen. De dag was zeer geslaagd en iedereen 
heeft er veel van opgestoken. De opening van de dag werd 
verricht door burgemeester Steenkamp, door een druk op 
de knop in de combine. Waarmee de vlag van VVN werd 
onthuld.

cccc

Waarderingsspeld
Susan de Graaf is onderscheiden met de waarderingsspeld 
van Veilig Verkeer Nederland. De speld werd haar namens 
het VVN-districtsbestuur van Overijssel uitgereikt door de 
penningmeester van de afdeling Hasselt-Zwartsluis, Wim 
Reuvekamp. Reden hiervan is dat Susan zich al 25 jaar als 
secretaresse heeft ingezet, eerst van de afdeling Zwartsluis, 
daarna van de afdeling Zwartewaterland en de laatste jaren 
van de afdeling Hasselt- Zwartsluis.
Susan is vrijwel altijd aanwezig bij de door de werkgroep 
georganiseerde activiteiten. Of het nu gaat over de 
caravankeuringen of de banden- en verlichtingscontroles die 
in het verleden elk jaar werden gehouden, de verkeersexam-
ens, de fietsenkeuringen van de kinderen van de basissc-
holen, de samen met de Politie uitgevoerde alcoholcontroles, 
de rijvaardigheidstesten voor vijftigplussers of de voorlichting-
savond verkeerskennis: Susan was er altijd nauw bij 
betrokken en had de zaken keurig georganiseerd. Daarnaast 
zorgt ze er altijd voor dat de notulen en de uitnodigingen 
voor een vergadering worden verstuurd. Veel dank Susan!

 

 



VVN’ers stellen zich voor

Hallo iedereen,
Via deze weg wil ik mij even voorstellen aan jullie.
Mijn naam is Bart Nauta en ik ben 3e jaars mobiliteit 
(verkeerskunde) student. Voor deze stage bij VVN-Oost heb 
ik een half jaar stage gelopen bij de provincie Overijssel.
Hier heb ik mij bezig gehouden met een onderzoek naar een 
beoordelingssysteem die provinciale wegen, in beheer en 
onderhoud van de provincie, toetst op verkeersveiligheid.
Deze stage doe ik 4 dagen in de week in Zutphen en 1 dag in 
de week in Amersfoort.
Ik ga een bijdrage leveren aan het Meldpunt Veilig Verkeer en 
aan het Buurtlabel Veilig Verkeer welke in ontwikkeling is.
Wat ik wil bereiken door mijn stage is om meer mensen 
bewust met verkeersveiligheid bezig te laten zijn. 
De paar dagen die ik tot nu toe heb gewerkt zijn mij al heel 
goed bevallen en ik verwacht dat ik een hele leuke en 
leerzame tijd tegemoet ga!

Hallo Allemaal,
Ik ben Maartje Schepel en sinds april werkzaam bij Veilig 
Verkeer Nederland als projectleider Kind en Verkeer. 
Mijn wortels liggen in Groningen, maar heb de afgelopen 
10 jaar in de Randstad gewoond. Samen met mijn vriend 
en twee kinderen genieten wij sinds een half jaar erg van 
de ruimte en schoonheid van de Achterhoek.

Mijn werkervaringen liggen op de vlakken welzijn, brede-
school, kinderopvang, techniek en wijkpedagogiek. 
Van de uitvoering tot beleidsmatig. Maar de rode draad is 
altijd geweest dat het om kinderen gaat. 
De kindertijd is volgens mij de basis van je verdere 
ontwikkeling. Met goede en inspirerende verkeersprojecten 
maak je hier een mooie start mee. 
Samen met alle vrijwilligers wil ik hier mijn bijdrage aan 
leveren door kinderen, maar ook hun ouders en medeweg-
gebruikers, te laten inzien dat we samen moeten (en kunnen) 
zorgen voor een veilige verkeersomgeving.

Er zijn veel scholen, vrijwilligers en beroepskrachten in Regio 
Oost, maar ik hoop de meeste van jullie wel te ontmoeten. 
De maandag, dinsdag en donderdag zijn mijn werkdagen en 
ben ik telefonisch en per email bereikbaar 
0575 510144 - 06 42620581  m.schepel@vvn.nl

 

Dag,
Graag stel ik mij aan jullie voor. 
Ik ben Sylvia Wolhoff, 53 jaar, en sinds begin februari 
regiomedewerker in Zutphen. Na gewerkt te hebben in het 
onderwijs en in de verkoop voor uitgeverijen, ben ik anderh-
alf jaar geleden bij VVN als vrijwilliger begonnen als Adviseur 
jongeren en verkeer, specifiek met betrekking tot de verpli-
chte maatschappelijke stage. 
Begeleiding bij deze werkzaamheden kreeg ik van Steunpunt 
Oost. Vanzelfsprekend werd ik enthousiast toen daar een 
vacature kwam, waarop ik solliciteerde en werd aangenomen 
als regiomedewerker. Mijn werk bestaat o.a. uit het 
assisteren bij verschillende projecten zoals: verkeersouders en 
senioreneducatie. 
Wie weet tot ziens! 

Maartje Schepel

Sylvia Wolhoff

Bart Nauta



Het project Veilig op Weg, een initiatief van Transport en Logistiek Nederland en Veilig Verkeer Nederland, bestaat dit

jaar maar liefst 15 jaar!

Al 15 jaar bezoeken wij overal in Nederland groepen 7 en 8 van basisscholen om les te geven over het gevaar van de dode hoek

bij vrachtauto’s. De afgelopen 15 jaar hebben we al bijna 25.000 lessen gegeven. En we gaan graag nog heel lang door. Reden

dus voor een verkeersveilig feestje: het Veilig op Weg Kidsgala!

Op 3 oktober 2012 wordt, tijdens het eerste Veilig op Weg Kidsgala, de meest

verkeersveilige school van Nederland gekozen. Is jullie school de meest verkeersveilige

school van Nederland? Vul dan de vragenlijst in en laat groep(en) 7 een filmpje

maken over verkeersveiligheid op en rond de school. De 10 meest verkeersveilige

scholen van Nederland worden uitgenodigd voor het Veilig op Weg Kidsgala op 3

oktober 2012 (locatie: Studio A12 te Bunnik).

Het gala wordt gepresenteerd door Bart Meijer, bekend van ‘Klokhuis’ en natuurlijk van

onze dvd. Ook zijn er optredens van Come Correct en Monsif Bakkali. We sluiten af

met een heerlijk diner.



Misschien winnen jullie als school zelfs wel de felbegeerde award voor de

Verkeersveiligste School van Nederland! Uit de 10 genomineerde scholen kiest een

jury tijdens dit gala de meest verkeersveilige school van Nederland. Bij deze school

wordt een verkeersplein aangelegd op het schoolplein, zodat op jullie school makkelijk

praktijklessen verkeer gegeven kunnen worden.

Ben je enthousiast geworden en willen jullie met groep 7 aan de slag?

Bezoek de kidsgala website voor alle details over deelname aan deze wedstrijd.

www.veilig-op-weg.nl/kidsgala/meedoen.asp

Scan de QR code met je smartphone!


