
Persbericht Seniorenbeurs Mobiliteit en Veiligheid 

 

[Plaats, datum] 
  

SENIORENBEURS: ALLES OVER MOBILITEIT EN VEILIGHEID OP 

[INVULLEN DATUM EN LOCATIE]  
 

Op [invullen datum] organiseert Veilig Verkeer Nederland (VVN) in [invullen locatie] een 

seniorenbeurs. De beurs gaat over mobiliteit en (verkeers)veiligheid in de breedste zin 

van het woord. Zo is er onder andere aandacht voor de elektrische fiets, verkeersregels, 

medicijngebruik in het verkeer, het openbaar vervoer en scootmobiel-trainingsdagen. De 

beurs duurt van [invullen tijdstip]. Bezoekers kunnen kosteloos naar binnen wandelen 

om er eens rond te kijken, onder het genot van een kopje koffie of thee. En ze maken ook 

kans op mooie prijzen! 

De Seniorenbeurs Mobiliteit en Veiligheid is onderdeel van het programma Doortrappen in Drenthe. 

Doortrappen heeft als doel om senioren te stimuleren vaker te fietsen. Dit is tevens al enkele jaren 

speerpunt in landelijk en regionaal verkeersveiligheidsbeleid. 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. Doortrappen Drenthe is in het leven 

geroepen om daar verandering in te brengen. Het project bestaat uit diverse leerzame en leuke 

fietsactiviteiten voor senioren. 

Seniorenbeurs 
De seniorenbeurs van VVN is een van die fietsactiviteiten. De beurs staat in het teken van mobiliteit 

en verkeer. Standhouders geven bezoekers informatie over verschillende soorten fietsen, rollators, 

scootmobielen en andere mobiliteitsvormen. Er zijn ook een opticien en audicien aanwezig waar 

bezoekers hun ogen en gehoor kunnen laten testen. Wie wil weten hoe het gesteld is met zijn of haar 

verkeerskennis kan meedoen aan de opfriscursus over verkeersveiligheid. Tijdens de beurs zijn er ook 

medewerkers van VVN aanwezig. Bezoekers kunnen hen het hemd van het lijf vragen over alles wat 

ze willen weten over (verkeers)veiligheid. Kortom, een leuke, leerzame en gezellig dag.  

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.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

Noot voor de redactie 

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