Edenaren met een scootmobiel kunnen
uitkijken naar gezellige bijeenkomsten die
speciaal voor hen worden georganiseerd
door scootmobielclub Carpe-diem.
In oktober gaat de eerste activiteit van
start en kunnen deelnemers gezamenlijk
toeren door de omgeving van Ede.

Coördinator Cor Heere(73) weet dat het organiseren van een tocht meer inhoudt dan het
uitstippelen van een route: ,,Als je met vijftien opeenvolgende scootmobielvoertuigen over de
Ginkelse Heide rijdt, heb je drie of vier fietsende verkeersregelaars nodig om de veiligheid te
kunnen waarborgen.’’ Cor sluit niet uit om zelfs met twintig scootmobielvoertuigen op pad te
gaan en is op zoek naar extra vrijwilligers om dit in goede banen te leiden.
De gepensioneerde buschauffeur doet zijn verhaal in het restaurantgedeelte van Belvédère, een
serviceflat voor ouderen waar scootmobielvoertuigen volop vertegenwoordigd zijn. Sinds een
jaar woont Cor hier samen met zijn vrouw Truus. Hij rijdt in een scootmobiel, omdat hij geen
lange afstanden meer kan lopen. Cor is een gedreven man die graag zijn kennis met anderen
deelt: ,, Naast het organiseren van tochten, geef ik voorlichting over hoe de scootmobiel in
elkaar zit, de werking van de accu, verkeersregels en de risico’s. Een heleboel
scootmobielrijders sjezen zo de stoep op en kijken nergens naar. Dan gaat het wel eens fout en
dan kantelen ze. Maar bij goed gebruik is het een zeer veilig voertuig.” Helaas geven velen
leveranciers weinig of geen goede voorlichting aan nieuwe scootmobielrijders.
Vorig jaar ging Cor op zoek naar een scootmobielclub in Ede. Hij kwam terecht bij De Boosters,
een club die voortkomt uit de ondersteunende organisatie Malkander: ,,Van april tot oktober
organiseren zij twee keer per maand een tour van ongeveer 25 kilometer in de omgeving van
Ede. Ondanks er weinig bekendheid aan wordt gegeven, is er een grote wachtlijst. Blijkbaar is
er veel behoefte aan.” In Ede rijden veel blije scootmobielrijders rond.
In overleg met Ciny Knoops (Coördinator de Boosters) die contacten heeft met Malkander heeft
Cor besloten om een eigen scootmobielclub op te richten . Omdat sommige periodes te koud
zijn voor een langere tochten, wil hij met zijn club ook andere activiteiten organiseren zoals
bijvoorbeeld kaartmiddagen. Zo worden de contacten ook tijdens de wintermaanden warm
gehouden.
In de toekomst hoopt Cor de scootmobielen in een vrachtwagen te kunnen laden zodat ook
elders in Nederland getoerd kan worden. Dat kunnen er maximaal 9 scootmobielen zijn. Lid
worden van de kersverse club Carpe-diem is mogelijk via de website www.scootmobielrijders.nl,
waar bovendien handige tips en tricks gegeven worden voor alle Nederlanders met een
scootmobiel. Cor kan ook bereikt worden via zijn e-mail info@scootmobielrijders.nl

