
Wilt u graag met uw scootmobiel op pad, maar voelt u zich niet ervaren genoeg om de weg op te gaan? 
Dan kunt u in een rustige omgeving onder begeleiding van een student Ergotherapie van Zuyd Hoge-
school aan uw scootmobiel wennen en diverse verkeerssituaties oefenen. In samenwerking met Meander 
eXtra biedt STGP (Stichting Trainingstuin Gehandicapten Parkstad Limburg) al twintig jaar trainingsles-
sen aan. De trainingstuin, op het terrein van Op de Bies in Landgraaf, is uitgerust met obstakels, zoals 
een brug, een spoorwegovergang, verkeersdrempels en echte stoplichten.
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Sanne van Dommelen is één van de 
derdejaars studenten Ergotherapie aan 
Zuyd Hogeschool die de trainingen 
verzorgt. Ze vertelt: “We geven de training 
op individuele basis. Ons doel is om 
mensen binnen drie lessen een goede 
basis aan te leren waarmee zij veilig 
en zelfstandig met de scootmobiel 
aan het verkeer kunnen deelnemen.   
De trainingen bestaan uit basisvaar-
digheden zoals het wegrijden vanuit 
stilstand, voor- en achteruit rijden, 
snelheid opvoeren en verlagen en 
het maken van bochten. Daarna gaan 
we daadwerkelijk de trainingstuin in. 
Hier worden de specifieke vaardig-
heden geoefend waarmee de bestuur-
der ook in het verkeer te maken gaat 
krijgen.” Een blik op de trainingstuin 
laat dat goed zien. De ondergrond va-
rieert van kinderkopjes, ongelijk en 
schuin trottoir tot een zand- en grind-
pad. Er zijn bovendien verschillende 
op- en  afritten  gecreëerd en ook zijn 
er een spoorwegovergang, een brug-
getje, smalle doorgangetjes, een lift en 
automatische schuifdeuren aanwezig.  
“Tijdens de laatste training gaat de 
deelnemer echt het verkeer in en rijden 

we gezamenlijk een route waarbij diverse 
verkeersvaardigheden aan bod komen” 
aldus Sanne. 

Zekerheid en veiligheid
Het vergroten van de veiligheid van de 
scootmobielrijder en medeweggebruikers. 
Dat is het doel van de training. “Wat je 
vaak ziet is dat een scootmobiel in de 
schuur stof staat te vangen. Daar is hij 
natuurlijk niet voor bedoeld. We hopen 
juist dat mensen een hoop veilige ki-
lometers kunnen maken.” Sanne heeft 
het afgelopen jaar  veel verschillende 
trainingen mogen geven. “Enkele daarvan 
zullen me altijd bijblijven”, vertelt ze. 
“Zo heb ik ooit een deelnemer in de 
les gehad die altijd ontzettend genoot 
van het rijden, zowel in zijn auto als 
vrachtwagen. Door ziekte was dit niet 
meer mogelijk en was hij de laatste 
jaren ontzettend beperkt in zijn mobi-
liteit. De gehele training heeft hij ge-
straald. Eindelijk kon hij weer achter 
het stuur zitten en afstanden afleggen. 
Ik vond het mooi dat ik hier onderdeel 
van mocht zijn! Toen we ook nog een 
supermarkt bezochten, raakte hij erg 
emotioneel. Het was al zolang geleden 

dat hij in een winkel was geweest, de 
geuren, het feit dat het weer mogelijk 
was… Met moeite heeft hij na afloop de 
sleutels weer ingeleverd.”

Meer informatie
Wilt u ook veilige kilometers maken met 
uw scootmobiel? Informeer eerst bij uw 
gemeente naar de mogelijkheden en 
vergoeding. Maar ook kan op particu-
liere basis een training worden gevolgd. 
Normaal betaalt u voor drie lessen 
€ 68,-, maar als Plus-abonnees van 
Meander eXtra betaalt u slechts € 55,-. •

S.A.M - Security

S.A.M - Security (Security and More) 
is een bedrijf met een eigen identiteit, 
veel kennis en praktijkervaring. Er 
zijn tegenwoordig veel voorbeelden 
en situaties waarbij een betrouwbare 
beveiliging uiterst belangrijk is. 

S.A.M-Security kan u bij deze vraag-
stukken ontzorgen. 
Abonneevoordeel:
• Alarmopvolging: Bij afname van 10 x 
alarmopvolging à € 55,00 per stuk 
krijgt u 3 x alarmopvolging gratis.
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• Bij het inhuren van een beveiliger 
krijgt u 10% korting op de uurprijs (bij 
een minimale aaneengesloten afname 
van 3 uur).

“Veel scootmobiels staan         
   stof te vangen, zonde!”

Veilig de weg op dankzij een scootmobieltrainingMeander eXtra is er voor iedereen, ook als u (nog) geen hulp of zorg nodig heeft. 
Jaarlijks kunt u flink wat euro’s besparen bij diverse bedrijven zoals zwembaden, 
dagjes uit en diensten aan huis. Voor meer informatie en voorwaarden zie 
www.meanderextra.com.

U kunt bij ons kiezen uit drie abonnementen:
• Basisabonnement € 11,- per kalenderjaar
• Plusabonnement € 14,- per kalenderjaar
• Homeservice abonnement €25,- per kalenderjaar

Nieuwe leveranciers 

045 - 535 15 50 | info@samsecurity.nl | www.samsecurity.nl

MK Accountants & Adviseurs

MK Accountants & Adviseurs is al ruim 
25 jaar een professionele en betrouw-
bare partner voor het midden- en klein 
bedrijf in Zuid- en Midden-Limburg.  
Ook voor u, als abonnee, staat MK 

Accountants & Adviseurs klaar voor het 
verzorgen van uw inkomstenbelasting.
Door het proactieve, directe en trans-
parante contact met cliënten zijn de 
fiscale adviezen altijd helder en integer. 

Abonneevoordeel:
10% korting op de tarieven.

045 - 550 66 11 | info@mkadviseurs.nl | www.mkadviseurs.nl

Actie: speciaal voor abonnees 

Boosten reizen actie

Lekker met de touringcar op vakantie 
naar de Spaanse zon? Boosten Reizen 
geeft abonnees €25,- korting p.p. op 
alle Spanje reizen* met de volgende 
vertrekdata:  

• mei 1-4-8-15-18
• juni 26-29
• juli 3-6
• augustus 7-14-17-21
Geniet bijvoorbeeld van zon, zee en 
strand in Malgrat de Mar of van de 

authentieke Spaanse cultuur in Tossa 
de Mar! Kies de reis die het beste bij u 
past op www.boosten.nl en boek snel! 
*niet in combinatie met andere aanbiedingen. 

Geldig bij boekingen gemaakt vanaf 27 

maart tot en met 30 april 2020.

Speciaal voor mantelzorgers
Bent (of kent) u een mantelzorger en zou u graag willen weten hoe u op een veilige en verantwoorde 
manier lichamelijk zware taken kunt uitvoeren? Meld u dan nu aan voor de training Basiszorg thuis. 
De nieuwe datums van deze training staan op www.meanderextra.com. Gratis voor Plusabonnees.
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