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Zebra’s checken tot 1 oktober  

CG-Raad, Platform VG en VCP roepen belangenbehartigers op om nog meer zebra’s te 
checken. U kunt daarvoor de ‘Zebracheck’ van Blijf Veilig Mobiel gebruiken: een eenvoudig 

instrument om de veiligheid, toegankelijkheid en zichtbaarheid van zebra’s te controleren.  

Nadat de Actie Zebracheck werd gelanceerd tijdens de Road Safety week (6-12 mei) zijn er al een groot 
aantal zebra’s gecheckt. Het belang van zo’n check is duidelijk. Er blijken onder meer knelpunten bij 

zebra’s en oversteekplaatsen met verkeerslichten rond onderhoud, voorzieningen (zoals rateltikker) en 

aanleg. Lokale en regionale media besteedden aandacht aan de checks. 

Hulp nodig? Voor tips en adviezen kunt u contact opnemen met Aartjan ter Haar, aterhaar@cg-raad.nl, T 
06 15870971. Hij kan ook vertellen welke mogelijkheden er zijn om onkosten te vergoeden, zoals 

fotorapportage, onkosten vrijwilligers e.d. 

Vraag de zebracheck aan bij info@blijfveiligmobiel.nl. U kunt de zebracheck of check oversteekplaats met 
verkeerslichten ook downloaden van http://www.blijfveiligmobiel.nl/actueel/289-oproep-zebra-s-checken-

tot-1-oktober-2013. Geef plannen met plaats en datum van de check door aan Aartjan ter Haar en aan 
info@blijfveiligmobiel.nl.                                                                                                              

Bron: VCP nieuwsbrief     

    

 Wanneer u een bezoek wilt brengen aan onze hoofdstad, heeft u vast een 

aantal culturele bezigheden op de planning staan. Maar wanneer u een (fysieke) 

beperking heeft is het wel handig om van te voren te checken of u er met de 
rolstoel kunt komen, of er een (invalide)parkeerplaats voor de deur is, en of de 

voorstelling / locatie ook geschikt is voor mensen met een visuele of auditieve 
beperking. Meer informatie over de toegankelijkheid van diverse openbare gebouwen vindt u op 

www.uwv.nl/perspectief.  
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Op vakantie 
Als u niet zonder begeleiding op vakantie kunt, hoeft 

dit geen probleem te zijn. Zelfs niet in het hoogseizoen.  

 
U kunt namelijk begeleiding krijgen op heel veel 

bestemmingen. Op de website www.meevakantiewijzer.nl 
zijn tal van organisaties te vinden die vakantiereizen 

voor volwassenen met een beperking organiseren. 
Van ruiterkamp tot culturele groepsreizen. 

Een uitgebreid overzicht van 

websites over vakanties 
vindt u op www.uwv.nl/perspectief. 

Bron: UWV perspectief 

Bingo 
Op de eerste vrijdag van elke maand is er Bingo in Drieënhuysen. Deze middagen zijn voor 
iedereen toegankelijk. 
Vrijdag   5 juli  Bingo in Drieënhuysen. Aanvang 14.30 uur, zaal open 14.00 uur. 
   prijs € 3,50 per plankje inclusief één kopje koffie of thee per persoon. 
Vrijdag   2 aug  Bingo in Drieënhuysen. Aanvang 14.30 uur, zaal open 14.00 uur. 
   prijs € 3,50 per plankje inclusief één kopje koffie of thee per persoon.      
Bron: Nieuws Drieënhuysen 
 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van voor de zomervakantie. Vanaf deze plaats willen wij 

u, ook namens het bestuur, een fijne vakantie toewensen.  

Heeft u copy voor de nieuwsbrief? Mail het naar:r.brouwer19@chello.nl of whoekie@tiscali.nl  
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