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Routekaart VVN afdeling Maasland (Oss en Bernheze)
Door corona zijn de activiteiten van onze afdeling beperkt. Achter de schermen zijn wij volop bezig 
met activiteiten die wel uit te voeren zijn of na de pandemie weer mogelijk zijn.

We hebben alle projecten in een routekaart opgenomen. De projecten met groene aanduiding 
lopen het hele jaar door, de projecten met de rode aanduiding liggen tijdelijk stil door corona.

Dodehoek en landbouwverkeer
De dodehoekfilm en de PowerPoint over 
landbouwverkeer staan op onze website https://
vvn-maasland.nl/projecten/filmpjes/  en kunnen 
gebruikt worden in een verkeersles.  Scholen 
kunnen deze activiteit dan opnemen als BVL-
activiteit.
Ook voor andere geïnteresseerden is het de 
moeite waard eens te kijken op de website 
via de link. In voorbereiding een kort filmpje 
voor plaatselijke omroepen over e-bikes en 
landbouwverkeer. 

Fietsverlichting en zichtbaarheid
De Demo-doe verlichtingskoffers zijn te 
reserveren via de site.
Ons nieuwe project zichtbaarheid met Virtual 
Reality brillen is ook te reserveren via de website.

Impressie van de inhoud van het project 
zichtbaarheid met Virtual Reality brillen:
’s Morgens om zeven uur en ‘s avonds zijn 
opnamen gemaakt van fietsers bij rotonde 
Het Woud, in Geffen en Nuland, op de fietsstraat 
en op de Lithoijense dijk.
De opnamen die gemaakt zijn met een 
360 graden camera tonen aan dat het van 
belang is goede fietsverlichting te voeren. 
De brillen zijn in te zetten op scholen en 
seniorenafdelingen en bij bijeenkomsten voor 
het bedrijfsleven en landbouwbedrijven.

Nu en straks veilig naar school
In dit project krijgen leerlingen van groep 8 
die na de zomervakantie naar het voortgezet 
onderwijs gaan voorlichting over hoe om 
te gaan met de verkeersveiligheid op de 
schoolroute.

Skaten
Scholen kunnen het skateproject reserveren via 
de site.
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Veilig Brengen en Halen 
Bij aanvang van het schooljaar wordt aandacht 
gevraagd van de ouders om hun kinderen veilig 
naar school te brengen en te halen.

Peuter/kleuter Quick 
In ontwikkeling is een leer/vertelboekje over 
verkeer voor peuters en kleuters. 
Beschikbaar vanaf mei 2021.

Seniorendagen 
Senioren kunnen inschrijven voor een cursusdag 
die bestaat uit een theoretisch en een praktisch 
deel. Op dit moment is er een wachtlijst.
Voor de inhoud van deze dagen verwijzen we 
naar onze website.

Educatieve voorstelling Roodgroen 
De voorstelling is weer te boeken na de 
zomervakantie.

BOB
De gevaren van alcohol en drugs in het 
verkeer komen aan de orde bij evenementen 
als dorpsfeesten, verenigingsactiviteiten en 
carnaval.

Verkeersexamens 
Als VVN afdeling hadden we grootse 
plannen in dit schooljaar voor het afnemen 
van de verkeersexamens. Doordat het 
praktisch verkeersexamen vorig schooljaar 
niet georganiseerd kon worden, was het de 
bedoeling om het recordaantal van 2200 
leerlingen deel te laten nemen aan het 
examen. Gezien de risicofactor corona voor 
onze vrijwilligers is besloten om het praktisch 
examen niet af te nemen.

Het theoretisch examen voor regio Zuid staat 
gepland voor woensdag 31 maart. Voor scholen 
die op die datum het examen niet kunnen 
maken staat het examen tot eind mei op de 
VVN-site. 

Scholen die gebruik maken van het papieren 
examen ontvangen de examens in week 15.
Voor het praktisch examen zijn de scholen door 
ons geinformeerd over de aanpak.
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Verkleedbox 
Is op alle scholen aanwezig en kan ingezet 
worden aan de hand van de handleiding en 
actualiteit in het lesprogramma.

Auto te water 
Dit VVN-project wordt uitgevoerd door en is te 
reserveren bij de reddingsbrigade Oss.

Kantelsimulator
De kantelsimulator wordt door ons ingezet bij 
evenementen. Voor inzet bij evenementen 
contact opnemen met onze afdeling.

Verkeersouders 
Eenmaal in de tweejaar wordt een informatie-
bijeenkomst georganiseerd waarin verkeers-
ouders en leerkrachten en vertegenwoordigers 
van doelgroepen als senioren informatie krijgen 
over onze projecten.

Voorlichting plaatselijke pers
Afhankelijk van de actualiteit. Er wordt een kort 
filmpje gemaakt over e-bikes en landbouw-
verkeer voor vertoning op site en plaatselijke 
tv-zenders. Dit mede op verzoek van regionale 
landbouwers/loonwerkbedrijven. Actueel de 
komende maanden als er weer volop gefietst 
gaat worden in de buitengebieden door 
senioren en schoolgaande jeugd.

Mobiel Informatiecentrum (MIC) 
Ons mobiele informatiecentrum wordt ingezet 
bij evenementen en als centrale post bij het 
verkeersexamen.

BVL
Bijna alle scholen in ons werkgebied hebben 
een kwaliteitslabel van de provincie Noord-
Brabant behaald. Dit label heet het Brabants 
Verkeersveiligheid Label (BVL).

Scholen ontvangen met regelmaat nieuws-
brieven van BVL. Met nu speciaal voor corona 
o.a. superhandige tips van VVN verkeersouder 
Rembert om een coronaproof verkeersweek te 
houden. Per groep en per dag staat er duidelijk 
uitgelegd wat je allemaal kunt doen om een 
leuke en leerzame verkeersweek te organiseren. 
Verder handige tips om ondanks corona 
(minimaal) een brons score te blijven behouden. 

Mocht u de BVL-nieuwsbrief niet zo snel kunnen 
vinden, lees hem dan op  de BVL site. 
https://www.bvlbrabant.nl/
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Educatieve verkeerstuin
De verkeerstuin is te reserveren via de website 
https://vvn-maasland.nl/projecten/reserveren/

Verkeersquiz
Ook dit jaar organiseert VVN Regio Zuid de 
Verkeersquiz voor de basisscholen in de 
GGA-regio ’s-Hertogenbosch. Informatie 
hierover hebben de scholen onlangs 
ontvangen. 
De datum van de finale is aangepast naar 
19 mei in verband met eindtoetsen voor 
groep 8. Voor vragen kunt u contact opnemen 
met Mirjam van den Hove-Lommerse 
(m.van.den.hove@vvn.nl, tel. 088 - 524 88 66).

Participatiepunt VVN
Het participatiepunt geeft inwoners de mogelijkheid om verkeersproblemen te melden aan 
VVN landelijk. De projectleider van dit participatiepunt overlegt met de plaatselijke afdeling, 
de buurtbewoners en indien nodig met de gemeente.

Mochten er nog vragen zijn over deze routekaart dan kunt u contact opnemen met 
Jurrien van der Veer, voorzitter VVN afdeling Maasland.

Namens VVN afdeling Maasland (Oss en Bernheze)

Jurriën van der Veer, voorzitter

E: jvanderveer@vvn-maasland.nl
T: 06 53752435 

 


