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[Plaats, datum] 
 

Handige tips om veilig te blijven fietsen?  

[X Datum]: leuke en leerzame bijeenkomst over veilig fietsen in/op [X Locatie]  

Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert op [DATUM X] in/op [GEMEENTE X/LOCATIE 

X] ‘Het Nieuwe Fietsen’. Het Nieuwe Fietsen is een bijeenkomst voor senioren die graag 

zo lang mogelijk (veilig) willen blijven fietsen en die daar handige tips bij kunnen 

gebruiken. Want hoewel fietsen heerlijk is, is het ook wel eens lastig. De bijeenkomst 

'Het Nieuwe Fietsen' wordt begeleid door een professional. Opgeven kan door een mail te 

sturen naar steunpuntnoord@vvn.nl. Deelname is gratis. 

Het is al enkele jaren speerpunt in landelijk en regionaal verkeersveiligheidsbeleid: senioren op de 

fiets (en de e-bike). Terwijl senioren met gezondheidsprogramma’s gestimuleerd worden om in 

beweging te blijven, is in ongevallencijfers een groeiend aantal ongevallen met de seniore fietser te 

zien. Om daar verandering in te brengen, is 'Doortrappen Drenthe' in het leven geroepen. Het 

programma bestaat uit diverse leuke en leerzame fietsactiviteiten voor senioren om ze te stimuleren 

vaker te fietsen. 

Het Nieuwe Fietsen 
Het Nieuwe Fietsen van Veilig Verkeer Nederland is een van die activiteiten. Het Nieuwe Fietsen is 

een bijeenkomst van ongeveer twee uur. Tijdens de bijeenkomst leer je hoe je slim om kunt gaan 

met de drukte op fietspaden, krijg je handige tips over verkeersveiligheid en informatie over de 

nieuwste technische ontwikkelingen van de fiets. Je bespreekt deze onderwerpen aan de hand van 

stellingen, filmpjes, feiten en foto's. Samen met andere fietsers, zodat je met elkaar ervaringen kunt 

delen en leuke routes en tips uit kunt wisselen. Én natuurlijk onder het genot van een kopje koffie en 

wat lekkers. 

Doortrappen in Drenthe 

Het programma Doortrappen wordt omarmd door de twaalf Drentse gemeenten en de provincie 

Drenthe. De fietsactiviteiten van het programma worden opgezet en georganiseerd door Veilig 

Verkeer Nederland en de Fietsersbond, in samenwerking met sport- en beweegcoaches en andere 

partijen die betrokken zijn bij (veilig) fietsen in Drenthe. Kijk voor meer informatie op 

www.doortrappendrenthe.nl.   
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Noot voor de redactie 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met [CONTACTGEGEVENS].  
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