Doe Meer met
Verkeer 2016

OVERZICHT AANBOD

Jouw ouderenwerking in beweging voor
veilig verkeer en duurzame mobiliteit

MOBIEL 21

Blijf veilig mobiel ook na je 55ste
Inspirerende voordracht, ook voor grote groepen
€ 100* / € 150
Van wandelstok tot scootmobiel
Belevingsparcours hulpmiddelen, zowel voor gebruikers als voor niet-gebruikers
€ 100* / € 150
Mobiliteit en Delen
Mobiliteit delen, nu en in de toekomst
€ 100* / € 150
Vaardig en veilig op de fiets
Sessie boordevol weetjes en tips over veilig fietsen, alleen en in groep
€ 100* / € 150
Veilig elektrisch fietsen
Boeiende introductie op elektrisch fietsen
€ 100* / € 150
Werk adviezen uit met Map-it
Leer zelf onderbouwd mobiliteitsadvies geven voor een veiliger omgeving
€ 250 (theoretische workshop) / € 250 (praktijkgerichte workshop)

Wilt u één van bovenstaande workshops organiseren?
Neem dan contact op met Ine Bosmans, ine.bosmans@mobiel21.be, 016 31 77 09

* Enkel voor erkende socio-culturele organisaties

Meer info is te vinden op www.doemeermetverkeer.be

OVERZICHT AANBOD

MOBIEL 21 & TREINTRAMBUS

Zonder vrees op weg met het openbaar vervoer
Workshop met boeiende concrete uitleg + voor wie wil rondrit in de praktijk
€ 100* / € 150

Wilt u deze workshop organiseren?
Neem dan contact op met Patrick Auwerx, patrick.auwerx@mobiel21.be, 016 31 77 08
(voor de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg)
Of met Evelien Marlier, evelien.marlier@treintrambus.be , 09 223 86 12
(voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen)

OVERZICHT AANBOD

VSV

Veilig Verkeer
Diverse workshops over alles wat u al lang wist, maar toch vergeten was
€ 85 / workshop (verkeersquiz, Rij Vaardig, De verkeersregels in uw buurt,…)

Wilt u één van bovenstaande workshops organiseren?
Boek een workshop via www.veiligverkeer.be
of neem contact op met Roel De Klerk, Roel.Deklerk@vsv.be , 015 63 14 05

* Enkel voor erkende socio-culturele organisaties

DE BROCHURE

IS HIER ONLINE TE BEKIJKEN

Meer info is te vinden op www.doemeermetverkeer.be

