VEILIG WANDELEN

Tekst & foto’s: Sporttechnische Cel AKTIVIA vzw

AKTIVIA vzw blijft inzetten
op verkeersveiligheid
Test je kennis in de AKTIVIA
verkeersveilige quiz!

Je hebt ze misschien al opgemerkt in
de startzaal van een wandeling… Half
oktober 2014 startte AKTIVIA vzw in samenwerking met de clubs de bierkaartjesactie, waarbij de wandelaars uitgenodigd worden om deel te nemen aan de
verkeersveilige quiz. Ga naar de website
www.ikwandelveilig.be en klik door
naar de quiz, waar je a.d.h.v. een 15-tal
vragen je kennis over verkeersveiligheid
kan testen. Neem snel eens een kijkje, vul
de quiz in en maak kans op een aantal
leuke prijzen die verloot worden onder
alle deelnemers!

Veilige Vic al gespot?

Tijdens de Vierdaagse van de IJzer in augustus 2014 kon je voor de eerste keer
op de foto met de Veilig wandelen-mascotte Veilige Vic. Inmiddels is hij al heel
Vlaanderen rondgetrokken en kreeg
AKTIVIA tal van leuke foto’s toegestuurd
van jullie samen met Veilige Vic. We
maakten alvast een kleine collage van de
inzendingen. Meer foto’s kan je bekijken
op de facebookpagina van AKTIVIA. Heb
je zelf nog foto’s? Stuur ze gerust door
naar sport@aktivia.be en dan plaatsen we
ze graag bij op onze facebookpagina.

Heb je Veilige Vic nog niet gespot? Niet
getreurd, hij blijft wandelen en misschien
is dat binnenkort wel eens in jouw buurt!
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SAVE-label

AKTIVIA vzw heeft zich dus opnieuw geëngageerd voor tal
van initiatieven om de aandacht te vestigen op de situatie van
de zwakke weggebruiker en acties om de wandelaars aan te
sporen op te letten als ze zich op de openbare weg begeven.
Die inspanningen werden beloond en sinds kort mag AKTIVIA
vzw zich dan ook de trotse eigenaar noemen van het SAVElabel, uitgereikt door de Verenigingen voor Verkeersveiligheid
(VVV). SAVE staat voor 4 aspecten, waarop de vereniging inzet
binnen 1 of meer projecten:
Schakel de communicatiekanalen in om de kennis rond verkeersveiligheid te vergroten
Aan de slag om zelf het voortouw te nemen in een verkeersveilige werking
Voorzie de toegankelijke mogelijkheden om verkeersveilig de
weg op te gaan
En zet jouw leden mee in beweging voor een veilig verkeer!

Meer info over het SAVE-label en de Verenigingen voor Verkeers
veiligheid vind je op:
www.verenigingen-voor-verkeersveiligheid.be/save-vereniging.

AKTIVIA vzw dankt dan ook al haar clubs en wandelaars voor
de medewerking aan dit project. AKTIVIA blijft echter niet stilzitten en zit al boordevol plannen voor 2015, want veiligheid
is en blijft een belangrijk thema!
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