
Scootmobiel tocht

Tijdens de tocht: 

Alle Scootmobielers rijden op gepaste afstand achter elkaar; niet naast 

elkaar.

Ook begeleidende fietsers rijden niet naast de scootmobiel. 

We rijden zo’n 13 km/uur. Dat kan iedereen bijhouden en dan kunt u ook 

nog eens genieten van de omgeving.

Met beide handen aan het stuur voor een onverwachte stuurbeweging bij 

een hobbel of kuil om op het juiste moment te kunnen reageren.  

Zo komen we weer veilig thuis.

ZOZ

Dit jaar willen we starten met een speciale tocht voor alle SV-Gilze-leden 
die noodgedwongen van een scootmobiel gebruik moeten maken. We orga-
niseren kleine leuke tochten die u met uw scootmobiel gemakkelijk moet 
kunnen halen van 16 tot 20 km lengte. Met een volle accu kan dat ruim-
schoots.
De route wordt vooraf uitgezet in en om Gilze, zoveel mogelijk op verhar-
de wegen, waarbij drukke wegen worden vermeden.
Er gaat een EHBO’er mee en een aantal vrijwilligers met veiligheidsvesten 
op de fiets om alles in goede banen te leiden en om te helpen bij gevaar-
lijke punten en bij oversteken. Zij zijn geen politie en ook geen verkeers-
regelaars.  Iedereen moet zich netjes aan de verkeersregels houden en 
voorrang geven als dat moet!
Halverwege nemen we een rustpauze voor een kop koffie of thee met 
naar believen wat lekkers; natuurlijk op eigen kosten. Aan een eventuele 
rondleiding of excursie zijn ook kosten verbonden. Aan de tocht zelf zijn 
geen kosten verbonden.
Als u zich inschrijft verwachten wij u op de geplande datum en tijd bij ’t 
Trefpunt met een volle accu voor 30 km en vol opgepompte banden en 
uw mobiele telefoon met daarop de speciale nummers van uw pechhulp-
dienst. Natuurlijk ook van familie die u, indien nodig, kan helpen. 
Bij abnormaal weer, temperatuur hoger dan 26 graden, regen of andere 
neerslag gaat de tocht niet door. Er wordt dan een andere datum gekozen.


