
 

 
 
 

Scootmobieltocht v. d. Avoird Trayplant  
De eerste scootmobieltocht naar de Struisvogelboerderij was succesvol. Iedereen had ervan 
genoten, zowel van de route heen en terug als van het bezoek aan de struisvogels. 
Tijdens de tweede scootmobieltocht brengen we een bezoek aan het bedrijf van der Avoird Tray-
plant. Zij zijn gespecialiseerd in het opkweken van aardbei- en framboos uitgangsmateriaal. Dit 
varieert bij aardbei van stek tot trayplant, bij frambozen van bewortelde stek tot longcane.   
Het bedrijf kweekt sinds 2004 frambozen en aardbei planten die vruchten geven met uitstekende 
smaak. De planten worden geleverd aan aardbeien en frambozenkwekers in binnen- en buitenland. 
Tijdens de rondleiding zullen we gedeeltes van het seizoengebonden proces zien. 

Wanneer:  Vrijdag 6 september.   
Bij abnormaal weer verschuift de scootmobieltocht naar vrijdag 13 
september. 

Voor wie:  Scootmobieler eventueel met eigen begeleider. 

Vertrek:  Om 13:00 uur bij ‘t Trefpunt. 

Wat zijn de kosten:  € 5,50 per persoon voor koffie en de rondleiding. 

Voorbereiding:  Zorg voor een volle accu en mobiele telefoon. Banden 
moeten vol opgepompt zijn. 

Wat doen we:  Vanaf ‘t Trefpunt rijden scootmobielers met begeleidende vrijwilligers 
samen naar de aardbeikwekerij.  
Na afloop rijden we weer samen naar ‘t Trefpunt om dan naar huis te gaan. 
Mogelijk nog een korte tussenstop als er voldoende tijd over is om iets te 
drinken voor eigen rekening.  

Opgeven:  Lever onderstaand strookje samen met € 5,50 in een envelop vóór 
maandag 19 augustus in bij ‘t Trefpunt.   
Niet over de bank betalen! 

Hanneke Dobbelsteen,  0161-455027 

 

Naam: ............................................................................Wel / geen begeleiding per fiets 

Adres: ....................................................................... 

Telefoon: .................................................K.B.O. Lidnummer 1270 ............................ 

Secretariaat 
Kerkstraat 81 
5126  GB Gilze 

www.sv-gilze.nl 
info@svgilze.nl 



 

Hoe rijden we veilig 
 
We gaan weer met de scootmobielen op stap voor alle SV-Gilze-leden die 
noodgedwongen van een scootmobiel gebruik moeten maken.   
We organiseren kleine leuke tochten die u met uw scootmobiel gemakkelijk 
moet kunnen halen van 16 tot 20 km lengte. Met een volle accu kan dat 
ruimschoots. 
De route wordt vooraf uitgezet in en om Gilze, zoveel mogelijk op verharde 
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 gevaarlijke punten en 
bij oversteken. Zij zijn geen politie en ook geen verkeersregelaars. 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 pechhulpdienst. 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. 

     Tijdens de tocht: 

       Alle Scootmobielers rijden op gepaste afstand achter elkaar; niet naast elkaar.  
       De langzaamste voorop de snelste scootmobiel achteraan. 
       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.  
       Iedereen volgt de aanwijzingen van de begeleiding op!  
       Zo komen we weer veilig thuis. 

 


