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NIEUWSBRIEF VAN DE SCOOTMOBIELGROEP  
“SCOOT ON ROUTE”  
 
 
 
Jaargang 2, nummer 6, 28 mei 2014 

Met deze Nieuwsbrief willen wij de deelnemers van “Scoot on Route” en andere belangstellenden regelmatig  
informeren over onze activiteiten.  

Inhoudsopgave: 
1. Verslag maandelijkse bijeenkomst op 26 februari 2014 naar de Bewegingsbanken 
2. Verslag maandelijkse bijeenkomst op 1 april 2014 naar de Brandweer  
3. Verslag van de tocht naar de vis- en recreatieplas Ekkersweijer 
Gepland: 
4. 3 juni 2014 tocht naar Vresselse Bos en Nijnsel  
5. 11 juni 2014 mee doen met de avondvierdaagse 
6. 8 juli 2014 (Let op niet 1e maar 2e dinsdag van de maand) tocht naar Lieshout 
7. 5 augustus 2014 tocht naar Nederwetten en Dommeldal 
8. 2 september 2014 tocht, het doel nog niet bekend 
9. Diversen 

 
1. Verslag bezoek Bewegingsbanken op 26 februari 2014 
Op woensdagmiddag 26 februari hebben we met een aantal mensen een bezoek gebracht aan het 
Bewegingscentrum Son en Breugel (BSB) in Breugel. We werden hartelijk welkom geheten door de hoofddocente 
Marijke Meyer. Tijdens één van onze maandelijkse bijeenkomsten in D'n Tref heeft zij een uitleg gegeven over het 
gebruik en werking van de bewegingsbanken. Deze middag wilden we dit aan den lijve ondervinden. 
De begeleidsters Thea en Norie waren onze gastvrouwen. Zij zorgden ervoor dat we gemakkelijk op en van de banken 
konden komen. De koffie en de thee waren lekker! 
Een aantal van ons vond het programma (het onbelast bewegen op de banken) zo prettig dat zij elke donderdag om 
11.30 uur in het Bewegingscentrum te vinden is.  
Wilt u ook meedoen aan een proefles? Maak een afspraak tel: (0499) 49 66 66 
 
2. Verslag bezoek aan de Brandweer op 1 april 2014 

         Tijdens ons bezoek een aantal weken hieraan voorafgaand aan het    
         Combigebouw (wijkbeheer en brandweer) waren er veel vragen over  
         brandveiligheid. Irma Merks onze gastvrouw deed toen het voorstel om een 
         speciale bijeenkomst te houden over “brandveiligheid”. Op dinsdag 1 april  
         was het zover en met een tiental mensen kregen we van Patric v.d. Ven  
         (medewerker toezicht en handhaving en bevelvoerder bij de vrijwillige  
         brandweer) een presentatie. Vluchtwegen in huis, brandmelders en  
         brandgevaar van een scootmobiel waren de onderwerpen.  
         Door de deelnemers werden veel vragen gesteld over de eigen situatie, is  

die veilig genoeg en hoe kan ik die nog verder optimaliseren? Nu wordt de vrijwillige brandweer grotendeels in  
gezet bij calamiteiten en zijn er relatief gezien gelukkig steeds minder branden. Patric verwacht dat het feit dat 
ouderen langer thuis zullen blijven wonen ertoe zal leiden dat er meer brandongelukken zullen gebeuren. In de regio 
zijn er dan ook al acties gestart om de huizen te controleren op brandveiligheid en de maatregelen aan te bieden die 
de veiligheid waarborgen. Het was een zeer leerzame ochtend. Met dank aan Irma en Patric voor de gastvrijheid. 
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3. Verslag van de tocht naar Ekkersweijer op dinsdag 6 mei 2014 
Op dinsdag 6 mei jl. werd de eerste tocht van dit seizoen gereden. De tocht was eerder gepland in september 2013 
maar ging toen niet door omdat het heel erg regende. Ook nu waren we  
bang voor regen maar het bleef droog op een paar druppeltjes na bij de  
terugrit. De tocht ging dit keer naar de vis- en recreatieplas Ekkersweijer.  
We startten om 10.30 uur vanaf het Raadhuisplein met 10 mensen op  
een scootmobiel en 3 begeleiders op een fiets. Via het beekdal van  

de Grote Beek aan de rand van  
de wijk ’t Zand kwamen we  
bij het Wilhelminakanaal   
Daar namen we de Houtense Brug  
en reden langs het kanaal aan de overzijde. Van daaruit ging het naar  
visplas Ekkersweijer. We namen het fietspad om de plas en kwamen bij de 
recreatieplas. Aan de ander kant van de plas was onze koffiestop. We 
dronken koffie/thee met appelgebak op het  

          terras van het paviljoen bij de waterskibaan. We werden ontvangen door onze dorpsgenoten, Veronique en 
Pieter, de uitbaters van dit “strandpaviljoen”. Daar hadden we een prachtig uitzicht op de recreatieplas. Na een ruime 
en gezellige koffiestop reden we door het bosgebied de “Nieuwe Heide” en kwamen wij weer bij het kanaal.  
Na de Houtense Brug namen we het net nieuw aangelegde fietspad langs de A50. We bereikte het Raadhuisplein met 
op de teller 16,9 km. Velen namen de gelegenheid om even na te praten. Iedereen was het er over eens. Dit was een 
prachtige start van het scootmobielseizoen. Het was erg afwisselend en men kwam op plekjes die niet bij iedereen 
bekend waren.  
 
4. Op 3 juni 2014 tocht naar Vresselse Bos en Nijnsel 

Op dinsdagmorgen 3 juni maken we een mooie tocht via Breugel naar het Vresselse 
Bos en rijden via Nijnsel weer langs de Dommel terug. Het beloofd een prachtige 
tocht te worden met veel mooie plekjes en we maken natuurlijk ook een gezellige 
koffiestop.  
          De Dommel 
We starten op 3 juni om 10.30 uur vanaf het Raadhuisplein.  
Graag aanmelden, zie onder diversen. 

 
5. Op 11 juni 2014 avondvierdaagse  
Van dinsdag- 10 t/m vrijdagavond 13 juni 2014 wordt de jaarlijkse  
avondvierdaagse in Son en Breugel georganiseerd door Scouting  
Margaritha Sinclair. We hebben het plan opgevat om een avond 
mee te rijden met “Scoot on Route”. Dat is de tweede avond:  
woensdag 11 juni en we worden dan om 18.15 uur verwacht bij de start op de Sint Genovevastraat in Breugel.  
We rijden de afstand van 5 km. Deze route kan goed gereden worden door scootmobielers. Welleswaar zullen we 
voor de wandelaars uit deze route rijden (die starten om 18.30 uur) maar wanneer we toch wandelaars tegen komen 
zullen we ons moeten aanpassen aan de snelheid van de wandelaars. We kunnen de wandelaars niet voorbij 
schieten. Voor deze ene avond zijn de kosten € 1,- . Hiervoor zult u onderweg de nodige verzorging krijgen.  
Graag aanmelden, zie onder diversen. 
Natuurlijk kunt u ook met de gehele avondvierdaagse meedoen, maar dat zal dan op eigen gelegenheid moeten 
gebeuren en dient voor de deelname meer betaald te worden. Dit kost totaal € 2,50. 
 
6. Op 8 juli 2014 (Let op niet 1e maar 2e dinsdag van de maand) tocht naar Lieshout 
We maken op dinsdagmorgen 8 juli (2e dinsdag dit keer) een afwisselende tocht naar Lieshout. Het rondje maken we 

via Olen naar Lieshout en over het Wilhelminakanaal weer terug naar Son.  
In het gezellige dorp Lieshout nemen we alle tijd voor een leuke koffiestop.  
We zullen zeker langs de 

   windmolen “De Leest” in Lieshout komen.  

We starten op 8 juli om 10.30 uur vanaf het Raadhuisplein.  
Graag aanmelden, zie onder diversen. 
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U merkt dat wij graag langs het Wilhelminakanaal rijden. Dat is niet voor niets want we kunnen hier genieten van de 
prachtige natuur in en langs het kanaal. Als belangrijke gebruikers van het mooie pad langs het Wilhelminakanaal 
zouden wij het dan ook erg jammer vinden als dit wordt aangetast door de aanleg van De Ruit. Kijk voor meer 
informatie op www.stuitderuit.nl Daarop wordt ook over onze scootmobielgroep gesproken.  
 
7. Op 5 augustus tocht naar Nederwetten en Dommeldal 
Voor de tocht naar Nederwetten en het Dommeldal op dinsdagmorgen 5 augustus 2014  
hebben we weer een prachtige route uitgezet. Erg afwisselend en door mooie natuur.  
In het dorp Nederwetten zullen we onze koffiestop houden. Daarna door het Dommeldal  
weer terug naar Son. We starten op 5 augustus om 10.30 uur vanaf het Raadhuisplein.  
Graag aanmelden, zie onder diversen. 
 
8. Op 2 september zullen we ook een tocht maken. 
Het doel van deze tocht is nog niet helemaal vastgesteld. Maar dat hoort u op tijd. 
 
9. Diversen  
 
Aanmelden tochten 
Om mee te doen aan de tochten dient u zich altijd aan te melden bij Janneke Busko, 06-42678852  
of bij Jan de Lange, 0499-479293 of via de e-mail: cgplatformsonenbreugel@gmail.com Dit is erg belangrijk want 
als het bijvoorbeeld erg slecht weer is om de tocht te rijden dan kunnen wij u ook afbellen.  
Let er op dat u voor vertrek altijd een volle accu heeft! Tip: neem een flesje drinken en wat eten mee. 
 
Lief en Leedpotje 
Als groep “Scoot on Route” hebben we een Lief en Leedpotje. Daarvan wordt bijvoorbeeld, als we het weten, een 
bloemetje of iets dergelijks betaald voor mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn of ziek zijn en niet mee 
kunnen doen aan de activiteiten. Maar zij horen er bij en dat laten we graag blijken. 
Voor dit Lief en Leedpotje wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 1,- per keer dat we bij elkaar komen of een 
tocht maken. Dinie van Asten is de beheerder van het potje. 
 
Scootmobiel of andere hulpmiddelen huren voor uw vakantie 
U kunt voor uw vakantie betrouwbaar een scootmobiel of een ander hulpmiddel huren bij o.a.: 
Medipoint, dit is een onderdeel van de firma Medux, waar ook Ligtvoet onderdeel van is. Ligtvoet is momenteel de 
leverancier van de scootmobielen en andere hulpmiddelen via de Wmo in onze gemeente.  
U kunt hiervoor naar hun website: www.medipoint.nl of bellen met 0900-1121125 of  
neem contact op met: Welzorg, hiervoor kunt u kijken op website: www.welzorg.nl of bellen met 0990-0400097 
 
Vrijwilligers 
Bent u iemand of kent u iemand die het leuk zouden vinden ons als groep te vergezellen tijdens de tochten op de 
fiets, laat het ons weten. Ook partners zijn welkom om mee te fietsen. Maar tevens zijn vrijwilligers voor andere 
activiteiten van de groep “Scoot on Route” nodig. We horen graag wie mee zou willen werken. 
 
Gezondheid 
Het valt niet mee om alles te doen wat je graag zou willen doen wanneer je een beperking hebt. Want als berijders 
van een scootmobiel gaat het niet altijd goed met onze gezondheid. Ook op dit moment zijn er mensen van onze 
groep waarbij de gezondheid niet in orde is. Vanaf deze plaats wensen wij hen veel beterschap en sterkte toe. 
 
Doe met ons mee 
Iedereen met een scootmobiel die zich wil aansluiten bij onze groep “Scoot on Route” is van harte welkom.  
Meer informatie bij Janneke Busko, 06-42678852 of Jan de Lange, 0499-479293 of  
e-mail: cgplatformsonenbreugel@gmail.com 
 
Redactie van deze Nieuwsbrief: Janneke Busko en Jan de Lange (jan.delange@kpnmail.nl) 
Ideeën voor de inhoud van de Nieuwsbrief horen we graag. 
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Houtense brug       Beekdal  “De Grote Beek” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bent u er de volgende keer bij? 

 
 
 
 
 
 
        
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terras bij “’T Boshuys”       Bos bij Joe Mann  
         


