Behoeftepeiling voor elektrische fiets- (E-fiets) of scootmobielcursus
De gemeente Asten wil in samenwerking met seniorenvereniging Asten en Ommel,
seniorenvereniging Heusden en mobiliteitsbureau VanSchijndelAdvies (VSA) uit Deurne in
mei/juni 2019 een cursusdag elektrisch fietsen (E-fiets) verzorgen voor mensen met een
eigen E-fiets of voor hen die er een willen aanschaffen. Ook voor mensen met een
scootmobiel is er gelegenheid om zich in te schrijven voor eventuele deelname aan een
cursusdag.
Deze cursus is geheel gratis.
Wij zullen eerst de behoefte moeten peilen om te bekijken of er voldoende mensen deel
willen nemen. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen worden er keuzes gemaakt wat
datum, locatie en aantal cursusdagen betreft. In totaal kunnen er 15 à 20 mensen op zo’n
dag meedoen. VSA zal de inschrijvingen tot en met zondag 12 mei 2019 verwerken en deze
resultaten met de opdrachtgever (gemeente Asten) en seniorenverenigingen bespreken. Wij
hopen op woensdag 15 mei 2019 iedere inschrijver te kunnen berichten over de stand van
zaken. Hopelijk kunnen we dan in mei/juni van start met alvast de eerste, gratis cursusdag.
Wat gaan we doen op zo’n dag?
Het ochtendprogramma duurt ongeveer van 09.30-12.30 uur. Iedereen wordt hartelijk
welkom geheten en onder het genot van koffie en vlaai is er tijd om nader met elkaar kennis
te maken. Ervaring leert dat er dan altijd direct allerlei fiets- en/of scootmobielverhalen
worden verteld. Tijdens het ochtendprogramma zullen de heren Jan van Schijndel en/of
Joost Bukkems een korte presentatie verzorgen. Er komt wat theorie aan bod en ook zullen
ze wat praktische oefeningen en testen met u doen. Soms weten deelnemers ook nog niet
goed hoe hun fiets of scootmobiel werkt. Wij willen iedere cursusdeelnemer meegeven dat
ze kwetsbaar zijn in het verkeer. Oudere verkeersdeelnemers zijn zich vaak niet bewust van
het risico of vinden het vervelend om beperkingen te bespreken. De openheid van deze
doelgroep met eigen verkeerservaringen zal ook hier weer ogen openen. Door fysieke
(kracht)metingen en oefeningen worden beperkingen inzichtelijk gemaakt. Het gaat niet over
goed en slecht, maar wel om het meedoen. Zo kunnen we van elkaar leren en leert u ook
meer over uzelf.
Na een eenvoudige lunch volgt om 13.00 uur een kleine tocht van drie à vijf km. Tijdens deze
tocht zal bij een aantal verkeerssituaties worden stilgestaan. Voor de meesten zullen dat
geen onbekende plekken zijn, omdat ze hier wel vaker komen. Aan de deelnemers wordt
gevraagd hoe zij tegen bepaalde situaties aankijken en hoe zij hier normaliter handelen met
hun E-fiets of scootmobiel. Dat wordt door VSA op de buitenlocatie meteen besproken en
toegelicht.
Een belangrijk algemeen punt dat extra onder de aandacht wordt gebracht betreft het rijden
in groepen. Dames en heren houd afstand, fiets niet boven je eigen kunnen en neem de tijd
bij het oversteken. Het is zeker geen wedstrijd en we zullen samen gezellig eindigen. Na de
fietstocht zullen we gezamenlijk kort evalueren en omstreeks 15.00 uur afsluiten.
Ook blijkt altijd dat na zo’n leerzame en gezellige dag nog mensen even willen blijven
napraten en eigen ervaringen van de dag willen delen. Dat vinden wij uiteraard geweldig,
alleen zijn dan alle versnaperingen voor eigen kosten.
Aanmelden (behoeftepeiling).
Wilt u zich voor zo’n cursusdag aanmelden, dan kan dat via de website
https://vanschijndeladvies.nl/fietsen/e-fietscursus tot zondag 12 mei 2019. Wij hopen dan op
woensdag 15 mei 2019 alle inschrijvers te berichten, nadat VSA alle resultaten met de
gemeente Asten en de seniorenverenigingen heeft besproken.
Mensen die géén computer hebben om zich in te schrijven, kunnen telefonisch contact
opnemen met Henk van Kessel, secretaris seniorenvereniging Asten en Ommel, tel. 697364,
zodat die even samen met u het formulier invult.
Het bestuur.

