
U kunt als deelnemers meer vertrouwen krijgen in het gebruik 
van uw scootmobiel. U kunt verkeers- en gedragsregels leren 

toe te passen en omgaan met gevaarlijke situaties.

Mobiel blijven - Veilig aankomen

Scoot Event Nijkerk 2023
op maandag 24 april 2023
om 10.00 uur start bij UVV Nijkerk.
Einde ca. 14.30 uur op het Molenplein.
Bij slecht weer verruilen we het Molenplein voor de garage onder de Jumbo.

Scan deze
QR-code om u
in te schrijven



• Theorie “RijWijzer met uw scootmobiel”
• Praktijk “Rijden met uw scootmobiel”
 - Technische controle check van uw scootmobiel
 - Kentekenplaatje controleren
 - Behendigheidsproef op een hindernisbaan
 - Scootwash
 - Bewegen (soort gymnastiek op de scootmobiel)
 - Een scootmobiel rijden (uitproberen) op de
  hindernisbaan. Bedoeld voor mensen die nog nooit
  een scootmobiel hebben bestuurd

Aanmelden
Als u mee wilt doen aan “Scoot Event Nijkerk 2023”, wordt u verzocht het 
inschrijfformulier in te vullen (deze kunt u ophalen bij UVV-Nijkerk).
Graag vóór 19 april a.s. zenden naar (of afgeven bij) het secretariaat
UVV-Nijkerk. Adres: Frieswijkstraat 97, 3861 BK Nijkerk.
Telefoon: 033-2460115 (alle werkdagen van 09.00 tot 11.00 uur)
U kunt zich ook inschrijven via de website uvv-nijkerk.nl (of scan de QR-code 
op de voorzijde van deze flyer).

Het programma begint maandag 24 april a.s. om 10.00 uur en eindigt om 
ongeveer 14.30 uur.

De start is bij de UVV-Nijkerk aan de Frieswijkstraat 97 in Nijkerk.
U krijgt koffie/thee, koek en een lunch aangeboden.
De deelnemers eindigen op Molenplein.

Er zijn géén kosten verbonden aan dit Scoot Event Nijkerk 2023. 
De gemeente Nijkerk betaalt de kosten.

Het aantal deelnemers is helaas beperkt. 
Indeling vindt plaats in volgorde van aanmelding. 
U ontvangt schriftelijk bericht over uw indeling. 

Ook kunt u deelnemen aan de Nijkerkse Fiets4daagse
van 11 t/m 14 september 2023. U kunt dan met uw
scootmobiel de korte route rijden.

Programma Scoot Event Nijkerk 2023

Mede-organisatoren:


