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Op pad….   
Nieuwskaart voor vrijwilligers van onze afdeling, verkeersouders/leerkrachten/directies van de scholen, 
BVL-coördinatoren, politie, brandweer, gemeente BVL-team, Cumula, wethouders, verkeersambtenaren, 
Loonbedrijven, rijscholen, medewerkers verkeersdagen, district Zuid VVN, VVN landelijk en anderen die 
verbonden zijn aan onze activiteiten. 

Uitgegeven door VVN-afdeling Maasland (Oss en Bernheze) 

Redactieadres: ivanaarssen@vvn-maasland.nl

Iedereen veilig over straat



Nieuwsbrief
Veilig Verkeer Nederland, afdeling Maasland (Oss en Bernheze)

WWW.VVN-MAASLAND.NL

Samen op pad naar een verkeersveilige vakantie!  
We willen jullie graag weer even bijpraten over de activiteiten van onze afdeling.
 
Mevrouw Plume en Quick onderweg
In april vond de première plaats van 
onze nieuwe productie “mevrouw 
Plume en Quick onderweg” op basis-
school Eikenwijs in Heesch.
Een voorstelling voor de leerlingen uit 
groep 1 en 2 van het basisonderwijs.
In de nieuwe voorstelling speelt me-
vrouw Plume met behulp van een 
handpop (figuur Quick) en neemt zij 
de kinderen mee in de wereld van het 
veilig deelnemen aan het verkeer. 
Op speelse wijze gaat zij in gesprek 
met de handpop en speelt in op de 

reacties van de kinderen. 
“Dit is een waardevolle en nuttige 
aanvulling op onze educatieve voor-
stelling RoodGroen”,

De officiële kick-off werd verricht 
door, inmiddels ex-wethouder, Joop 
van Orsouw. Hij legde een puzzel van 
Quick, de hoofdpersoon uit het leer- 
en vertelboekje “Quick helpt je veilig 
door het verkeer”. 
Toepasselijk kon onze voorzitter de 
wethouder erop wijzen dat dit de 

eerste keer is dat er een wethouder 
op zijn knieën ging voor VVN-afdeling 
Maasland (Oss en Bernheze).
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Verkeersexamen
Het verkeersexamen 2022 is weer 
uitgevoerd. Mede dankzij jullie mede-
werking is het examentraject goed en 
vlot afgewerkt. 
Het weer zat een beetje tegen, maar 
toch waren bijna alle scholen bereid 
de regen te trotseren. Een van onze 
tenten is helaas in de lucht gevlogen 
door de enorme wind. Gelukkig geen 
gewonden. Wel heel veel geslaagden. 

Wijzing correspondentie onze 
afdeling met scholen
We gaan een andere werkwijze vol-
gen voor deelname aan het dode-
hoekproject en het verkeersexamen 
door de scholen. Jan Huijbers maakt 
met Excel tal van spreadsheets. 
Een enorme klus die hij met uiterste 
nauwkeurigheid uitvoert. 
We gaan Jan ontlasten van zijn 
vele projecten voor onze afdeling 
en voeren daarom een strakkere 

administratieve werkwijze door.
Vanaf het nieuwe schooljaar ontvan-
gen de scholen een nieuwsbrief met 
daarbij een inschrijfformulier om deel 
te nemen aan het dodehoek project. 
De scholen wordt nadrukkelijk ge-
vraagd dit inschrijfformulier voor de 
herfstvakantie retour te sturen. 
De complexiteit en de vele variabelen 
noodzaakt ons om de corresponden-
tie voortaan alleen via de verkeers-
coördinator te laten verlopen. 
Dus niet meer naar b.v. een groep 7 
leerkracht voor de verkeersexamen 
of verkeersouder of directie. Alle info 
gaat dus naar de verkeerscoördinator 
die rekening houdend met het DAP 
en de agendaplanning (jaarplanning) 
van de school de contacten in de 
school zelf moet uitvoeren. Dat is ook 
de taak van de verkeerscoördinator.

Er volgt nog een speciale brief om de 
scholen hierover te informeren.

Verkeersouder informatieavond
Op 5 oktober organiseren we weer 
een informatieavond waarin we onze 
projecten en materialen tonen. 
De avond wordt gehouden in de nieu-
we vestiging van Rijschool Van Iersel.
Een uitnodiging wordt na de zomer-
vakantie naar de scholen verstuurd 
met nadere informatie.

Schrijft u de genoemde datum in uw 
agenda en neem dit op in het DAP.

Maar… eerst genieten van 
een fijne vakantie.

Geniet ervan!

Bestuur VVN-afdeling Maasland 
(Oss en Bernheze)

Jurriën van der Veer, 
voorzitter


