
 

17 juni 2015 elektrische fietsinformatiedag gemeente Drimmelen 
 

De gemeente Drimmelen organiseert op woensdag 17 juni een elektrische 
fietsinformatiedag die verzorgd wordt door SOAB adviseurs uit Breda. De gezellige en 

informatieve dag is bedoeld voor 60-plussers. Heeft u nog geen elektrische fiets, maar 
overweegt u een elektrische fiets aan te schaffen? Of heeft u er al één maar wilt u uw 

fietsvaardigheid met uw elektrische fiets vergroten, óf de kans dat u met de fiets ten val 
komt verkleinen? Dan is deze dag zeker de moeite waard. Voor deelname wordt een 

kleine bijdrage van € 5,- per persoon gevraagd. De lunch wordt verzorgd. 
 

Op de website www.e-biketraining.nl vindt u op de pagina ‘recente acties’ een tv-opname 
van een eerder door SOAB georganiseerde fietsinformatiedag. De dag wordt gehouden in 

het kader van het jaar van de ouderen van de provincie Noord-Brabant: Wegwijs in 
Brabant is het motto. 
 

Tijdens een leerzame presentatie worden de voor- en nadelen van de elektrische fiets 
besproken en praktische tips gegeven. Nadat u onder begeleiding van een beweegcoach 

enkele reactie- en balanstesten heeft uitgevoerd, kunt u vervolgens verschillende 
elektrische fietsen uitproberen en/of de vaardigheid met uw eigen (elektrische) fiets 

onder begeleiding van twee fietscoaches vergroten. Omdat de fietsen van de deelnemers 
ter plaatse desgewenst ook kunnen worden afgesteld voor een goede zithouding is het 

wenselijk dat u op uw eigen fiets komt. Na de lunch wordt er een korte rondrit door de 

gemeente gemaakt.  
 

De dag wordt georganiseerd bij voetbalvereniging Madese Boys te Made (09.45-15.30 

uur). Er is ruimte voor 40 deelnemers, dus meldt u snel aan. Neem gerust uw partner 
of een vriend of vriendin mee.  
 

U kunt zich aanmelden op www.e-biketraining.nl (klik op ‘naar aanmelding’ en vervolgens 

op ‘Drimmelen’) of door onderstaande strook in te vullen en op te sturen naar: 
SOAB Adviseurs 

Antwoordnummer 10581 
4800 WB Breda   (Postzegel is niet nodig) 
 

Ongeveer 10 dagen vóór de fietsinformatiedag krijgt u nader bericht. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Invulformulier aanmelding elektrische fietsinformatiedag 
 

Naam:    ________________________________________________ 
 

Aantal personen:  1 / 2 *             Geslacht: M / V *   
 

Geboortedatum:   Man ___ - ___- 19___     Vrouw  ___ -___- 19___ 
 

Adres:     ________________________________________________ 
 

Postcode en Woonplaats: ________________________________________________ 
 

Telefoonnummer:  ________________________________________________ 
 

E-mailadres:    ________________________________________________ 
 

Ik heb zelf:    wel / geen * elektri sch e  fiets.   * doorhalen wat niet van toepassing is.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Georganiseerd door: 

 

 

http://www.e-biketraining.nl/
http://www.e-biketraining.nl/

