
Kopij voor gemeenten en partners: verkeerstheaterquiz Hoe Zat Het Ook 

Alweer? – Doortrappen Drenthe 

 

 

[Facebookbericht] 

Lachen en leren tijdens gezellige Verkeerstheaterquiz! 

Merk jij ook steeds vaker dat er andere verkeersregels zijn? En wil je weten hoe het ook alweer 

precies zit? Kom dan naar de verkeerstheaterquiz op [datum] in [locatie]! Onder het genot van een 

kopje koffie of thee en wat lekkers doorloop je samen in een team de verkeersgeschiedenis. In de 

theatrale quiz komen alle huidige verkeersregels voorbij. Het team met de meeste punten wint een 

leuke prijs. Informatief, uitdagend en vooral heel gezellig!  

Meer weten? Ga naar: www.doortrappendrenthe.nl 

 

[Twitterbericht] 

Vaak op pad? En merk je dan dat de verkeersregels veranderd zijn? Hoe zat het ook alweer precies? 

Dit en meer komt aan bod tijdens de verkeerstheaterquiz op [datum] in [locatie]! Kijk voor meer info 

op: www.doortrappendrenthe.nl 

 

[Nieuwsbericht – voor websites] 

Lachen en leren tijdens gezellige verkeerstheaterquiz op [datum] 

Een gezellig moment terug in de tijd! Weet jij het nog, toen het in Nederland heel rustig was op de 

weg? En zie je nu ook steeds meer nieuwe vervoersmiddelen rijden, zoals de elektrische fiets? Of 

merk je dat de verkeersregels veranderd zijn? Hoe zat het ook alweer precies? Kom naar de 

Verkeerstheaterquiz op [datum] in [locatie]! Onder het genot van een kopje koffie of thee en wat 

lekkers doe je mee aan een theatrale quiz waarin je samen in een team de verkeersgeschiedenis 

doorloopt. Ook komen alle huidige verkeersregels voorbij. Bijvoorbeeld over alcohol- en 

medicijngebruik in het verkeer. Het team met de meeste punten wint een leuke prijs. Informatief, 

uitdagend en vooral heel gezellig! 

De Verkeerstheaterquiz maakt deel uit van het programma Doortrappen. Daarmee stimuleert de 

provincie, samen met de twaalf Drentse gemeenten, senioren om vaker op de fiets te stappen. Het 

programma bestaat uit allerlei leuke activiteiten bij jou in de buurt. Kijk voor meer informatie op 

www.doortrappendrenthe.nl. 
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