
 

 
Elektrische fietsdag in de gemeente Giessenlanden  
 
Op 19 juni vindt in “Het Bruisend Hart” in Hoornaar een elektrische fietsdag voor senioren plaats. Dit 
is een dag voor 55 plussers, die in teken staat om op een leuke en gezellige manier de elektrische 
fiets beter te leren kennen en besturen. De dag is bedoeld voor senioren die een elektrische fiets 
bezitten, of overwegen om er een aan te schaffen.  
 
Deze dag wordt georganiseerd omdat blijkt dat senioren een kwetsbare verkeersdeelnemer is, de 
elektrische fiets lastiger te besturen is dan een normale fiets en de gemeente Giessenlanden waarde 
hecht aan senioren en een goede verkeersveiligheid in de gemeente. De fietsdag wordt georganiseerd 
door de gemeente Giessenlanden, in samenwerking met de seniorenraad, provincie Zuid-Holland, 
Megaborn Traffic Development B.V. en Smits opleidingen.  
 
Opzet fietsdag  
De fietsdag duurt van 9:00 – 14:00 uur, en zal bestaan uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. 
Tijdens het theoretische gedeelte wordt de kennis van verkeersregels opgefrist, kunt u lastige 
verkeerssituaties voorleggen en vragen stellen aan een geoefend instructeur. Tijdens het praktische 
gedeelte is een parcours afgezet waar u onder andere het remmen, slalommen en draaien kunt 
oefenen. U kunt ook een lastige handeling aangeven, dan wordt deze ook geoefend. U wordt tijdens 
het praktisch gedeelte begeleid door instructeur(s) van Smits rijopleidingen en medewerkers van 
Megaborn. 
 
Daarnaast is rijwielhandelaar Fietswereld M. Dekker uit Schelluinen aanwezig die kijkt of de fiets voor 
u goed is afgesteld. Fietswereld M. Dekker brengt ook een aantal elektrische fietsen mee, die u kunt 
uitproberen. Na het praktische gedeelte rond 12:15 wordt het programma even onderbroken voor een 
lunch tot 12:45. Na deze lunch staat er nog een gezamenlijke fietstocht in de omgeving van Hoornaar 
op het programma. Na de fietstocht vindt er een korte afsluiting plaats en is de dag afgelopen. 
 
Aanmelden 
Indien u belangstelling heeft voor de elektrische fietsdag, kunt u zich aanmelden per e-mail bij Jan de 
Bijl (JandeBijl@gmail.com). Noteer in uw email s.v.p. uw naam, adres, telefoonnummer, leeftijd, of u 
in het bezit bent van een elektrische fiets. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met jan de 
Bijl via telefoonnummer (0184-65 23 05). Om deel te nemen aan de dag moet u WA verzekerd zijn. 
De kosten van de dag zijn gratis. Deelname is op eigen risico. 
 
Op de elektrische fietsdag is er plaats voor maximaal 35 deelnemers. Meldt u daarom snel aan, want 
VOL=VOL. Indien het aantal is bereikt, komt u op een reservelijst.  
 
Aanmelden voor de elektrische fietsdag kan tot en met 12 juni 2014. 
 


