
Nieuwe brochure 
Educatie Verkeerstuin  
Jullie kennen al jaren onze 
Educatieve Verkeerstuin. 

De bijbehorende lesmap is 
geactualiseerd en nu ook 
voorzien van educatieve 
toepassingen. 

De scholen kunnen de 
brochure via onze website 
downlaoden. 

Infoavond  
Woensdagavond 5 oktober: verkeersinformatieavond 
voor verkeerscoördinatoren en verkeersouders van de 
46 basisscholen in onze regio.
Het had een mooie avond kunnen worden; informeel 
en informatief.
Helaas hebben zich maar 9 scholen aangemeld 
En dat is wel erg weinig om aan het doel te 
beantwoorden.

We hebben daarom besloten deze avond niet door te 
laten gaan en te verplaatsen naar een nog te bepalen 
datum in het voorjaar van 2023.

Het bestuur VVN-afdeling Maasland
Jurriën van der Veer, voorzitter

Educatieve
verkeerstuin
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Iedereen veilig over straat
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Elke rotonde is rond en je ziet er vaak veel verkeer.
Quick zegt: ”Laat altijd zien waar je heen gaat,

dan loop of fiets je veilig over deze bijzondere straat.”

De rotonde
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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
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Na de vakantieperiode 
weer samen op pad   
Kort bijpraten over onze afdeling  

Geslaagde dag voor vluchtelingen
VVN-afdeling Maasland (Oss en 
Bernheze) heeft in samenwerking 
met Thuis in Oss, op zaterdag 13 
augustus Verkeersdag georgani-
seerd voor de vluchtelingen die 
in de gemeente Oss worden 
opgevangen. 
We waren er met de verkeerstuin, 
skateclinic, schminken en een 
vrachtwagencombinatie van 
M. Hanegraaf. Ook onze mascotte 
Quick was van de partij. Politie, 
brandweer (ook jeugdbrandweer),
ambulance Rode Kruis en de dieren-
ambulance waren ook aanwezig. 

Er werden tal van hapjes door de 
vluchtelingen voor elkaar gemaakt.

Heel bijzonder is dat een van de 
Oekraïense vluchtelingen een 
professionele poppenspeelster is. 
Zij gaf in Oekraïne verkeersvoorlich-
ting d.m.v. een poppenspel. 
Zaterdag – tijdens de verkeersdag 
– gaf zij een voorstelling aan kinde-
ren van diverse nationaliteiten. 

De aanwezige hulpdiensten werden 
bij het spel betrokken.

Het motto van VVN Maasland is 
om van ‘Thuis in Oss’…. ‘SAMEN 
VEILIG THUIS in OSS’ te maken. 
Wij hebben er SAMEN een onver-
getelijke dag van gemaakt! 
We hebben laten zien waar we in 
Oss voor staan!

Voor een korte impressie zie
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/
verkeersdag-voor-vluchtelingen-groot-
succes-geweldig-leuke-dag
https://www.kliknieuws.nl/regio/oss/
197039/verkeersdag-voor-kinderen-van-
vluchtelingen

Berghem Bruist
VVN Maasland was op zondag 
25 september 2022 op het parkeer-
terrein van hert sportpark aanwe-
zig bij Berghem Bruist. 
Om 10 uur ging het evenement 
van start. De verkeerstuin was de 
gehele dag druk bezet. Er stond 
regelmatig een wachtrij met jonge 
verkeersdeelnemers om plaats te 
mogen nemen achter het stuur 
van een van de skelters.
Veel volwassenen hebben met 
ondersteuning van instructeur 

Lesmond geleerd hoe zichzelf te 
bevrijden uit een gekantelde auto. 
Deze publiekstrekker draagt bij 
aan het houden van kwalitatieve 
gesprekken met de doelgroep. 
De gesprekken gaan o.a. over 
juiste gordelspanning en gordel-
hoogte, het op de juiste wijze ver-
voeren van kinderen, de aanwe-
zigheid van veiligheidsmaterialen 
en overige veiligheidszaken.
Veelvuldig werden kinderen met 
de mascotte van VVN Maasland 

(QUICK) door hun ouders op 
de foto gezet. Heel wat hilariteit 
leverde het op toen Quick door 
medewerkers van Wens Ambulan-
ce Brabant op de brancard in de 
ambulance werd gereden.
Vol enthousiasme werden de kids 
professioneel geschminkt door 
dames van ‘Kakelbont’.

Compliment aan de organisatie 
van Berghem Bruist. De volgende 
keer zijn wij weer van de partij.


