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NIEUWSBRIEF VAN DE SCOOTMOBIELGROEP  
“SCOOT ON ROUTE”  
 
 
Jaargang 3, nummer 9, 28 april 2015 
 
Met deze Nieuwsbrief willen wij de deelnemers van “Scoot on Route” en andere belangstellenden regelmatig 
informeren over onze activiteiten.  
 
Inhoudsopgave: 

1. Verslag bijeenkomst woensdag 7 januari 2015 
2. Verslag bijeenkomst woensdag 4 februari 2015 
3. Verslag bijeenkomst woensdag 4 maart 2015 
4. Verslag bijeenkomst woensdag 1 april 2015  
Gepland tochten, steeds op de 1e dinsdagmorgen van de maand, vertrek 10.30 uur van het Raadhuisplein 
5. Tocht op dinsdag 19 mei 2015 naar Olen en omgeving De kuilen 
6. Tocht op dinsdag 2 juni 2015, richting Sint Oedenrode 
7. Tocht op dinsdag 7 juli 2015, bestemming nog niet bekend. 
8. Invoering Reglement 
9. Diversen 

 
1. Verslag bijeenkomst woensdag 7 januari 2015 om 10.30 uur in D’n Tref 
Aan het begin van het nieuwe jaar 2015 hadden wij een gezellige bijeenkomst. Met elkaar hebben we plannen 
gemaakt over de invulling van de komende bijeenkomsten. Er waren plannen genoeg en daaraan zal het zeker niet 
liggen dat ook 2015 een actief jaar gaat worden. Het begin was veelbelovend want we vertrokken om 11.30 uur 
met elkaar naar de Komeet voor met een gezamenlijke lunch met soep en een broodje. Ook de mensen die op de 
fiets altijd meegaan met de tochten waren er bij. Zij zorgen altijd dat alles in goede banen wordt geleid. 
 
2. Verslag bijeenkomst woensdag 4 februari 2015 om 10.30 uur in D’n Tref 
Deze bijeenkomst had als thema “Bewegen “ o.l.v. Jolanda Cremers docent MVO. Het was een bijzonder 
geanimeerde bijeenkomst. Jolanda gaf ons prima tips over bewegen in een scootmobiel of op een andere manier 
zittend. Onder begeleiding van een gezellig muziekje gingen we aan de gang. Het vele plezier en beweging op 
maat zorgden voor een uitstekende stemming en sfeer. Jolanda heeft ons oefeningen gegeven die we ook thuis 
kunnen doen, deze kunt u vinden op onze website (www.cgplatformsonenbreugel.nl) onder Scootmobielgroep. 
 
3. Verslag bijeenkomst woensdag 4 maart 2015 
Ook deze bijeenkomst was bijzonder want we hielden een echte “Sjoelcompetitie”. Als vervolg op onze vorige 
bijeenkomst met het bewegen was dit een bewijs dat je ook zittend heel goed kan bewegen achter een sjoelbak.  
Het was een bijzonder geanimeerde bijeenkomst waar twee groepjes het tegen elkaar opnamen. De winnaars 
Dinie van Asten en Wil Boon, werden verrast met een prijsje als winnaar van hun groep. 
 
4. Verslag bijeenkomst woensdag 1 april 2015  
Dit was een serieuze bijeenkomst waarin wij afspraken hebben gemaakt over het “samen op stap” en het omgaan 
met verkeersregels. Dit is vastgelegd in een reglement. Wij hebben dit met elkaar doorgenomen en de 
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opmerkingen zullen verwerkt worden in het definitieve reglement. Voor we 5 mei op pad gaan, kan iedereen het 
reglement tekenen. Men vond het duidelijkheid en de reactie van de deelnemers was heel positief op dit voorstel. 
We zullen er voor zorgen dat iedereen het ontvangt samen met de Nieuwsbrief, zie verder onder punt 8. 
 

Gepland tochten, let op steeds op de 1e dinsdagmorgen van de maand. 
Telkens vertrekken we om 10.30 uur van het Raadhuisplein 
Opgave van te voren is zeer gewenst 

 
5. Tocht op dinsdag 19 mei 2015 naar Olen en omgeving De kuilen 
Onze eerste tocht van dit seizoen is in eerste instantie in het water 
gevallen, veel regen. Maar nu gepland op 19 mei. We gaat naar Olen en de 
Kuilen. In deze omgeving, deels in de gemeente Son en Breugel en deels in 
de gemeente Nuenen c.a., ontdekken we hoe mooi dit landschap is. Het is 
een afwisselend agrarisch- en natuurgebied.  

Onze koffiestop is in het Dagactiviteitencentrum “De Steenuijl”. De mensen van dit unieke centrum willen ons 
graag rondleiden en iets vertellen over hun organisatie. 
 
6. Tocht op dinsdag 2 juni 2015, richting Sint Oedenrode 
De tocht is nog niet helemaal uitgezet, maar we zullen naar het noorden van onze gemeente gaan richting Sint 
Oedenrode. Maar wij gaan wel via onze nieuwste wijk: “Sonniuspark”. Een prachtige wijk met opvallend veel 
natuurlijke elementen. 
 
7. Tocht op dinsdag 7 juli 2015, bestemming nog niet bekend. 
 
8. Invoering Reglement 
Het is nodig om de activiteiten van onze scootmobielgroep “Scoot on Route”  
beter te regelen en niet te vrijblijvend met elkaar de activiteiten te organiseren. 
Daarom is er een reglement opgesteld.   
We denken met dit reglement de verantwoordelijkheden van de deelnemers  
en het CG-Platform zo goed mogelijk te hebben omschreven. Dit zal de  
verkeersveiligheid zeker ten goede komen. Iedereen weet zo waar die aan toe is. 
Bij deze Nieuwsbrief treft u 2 exemplaren van het reglement aan. Wij verzoeken u om beide exemplaren te 
ondertekenen en 1 exemplaar aan ons te geven en 1 exemplaar kunt u zelf houden. Zoals u ziet zijn de 
reglementen al door het bestuur van het CG-Platform getekend. Wilt u het ondertekende regelement aan ons 
geven bij de eerstvolgende keer dat u mee gaat met een tocht van “Scoot on Route”? Alvast bedankt. 
 
7. Diversen  
Begeleiders 
We zijn blij dat er een steeds wisselend team is dat op de fiets meegaat om de verkeerssituatie te bewaken, om 
hulp te bieden bij het oversteken en andere calamiteiten. Wij zoeken nog meer vrijwilligers die op de fiets als 
begeleider mee willen doen bij “Scoot on Route”. Voor meer informatie kunt u terecht bij Janneke Busko of 
Janneke de Lange, zie hieronder. 
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. 
Informatie en aanmelden voor alle tochten kunt u bij Janneke Busko, 475848 of Jan de Lange, 479293 of e-mail: 
voorzitter@cgplatformsonenbreugel.nl  
Kijk voor meer informatie op onze website: www.cgplatformsonenbreugel.nl 
 

Bijgevoegd: 2 regelementen ter ondertekening. Graag meenemen naar de eerstvolgende tocht. 
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