
Ze waren de allereerste deelnemers van 
‘Ontdek de e-bike via de rijwielhandelaar’: 
het echtpaar Franssen. Forenzen en bewo-
ners van Zuid-Limburg kunnen zes dagen 
gratis een e-bike uitproberen via een fiets-
winkel, waaronder de Giant Store in Sittard. 
Dat brengt de fiets dichtbij de gebruikers. 
Belangrijk voor de regio, want in een vita-
le regio bewegen mensen meer en wordt de 
auto minder vaak gebruikt.   

Meneer en mevrouw Franssen haalden bij de 
Giant Store in Sittard hun gereserveerde fietsen 
op. Meneer Franssen maakte ook zonder motor 
al de nodige kilometers op zijn fiets. “Maar ik 
wilde het toch eens proberen, zo’n snelle elek-
trische fiets. En mijn vrouw ook. Zij is toe aan 
een nieuwe fiets en overweegt de aanschaf van 
een e-bike. Ze was wat huiverig door verschil-
lende verhalen over ongelukken met een e-bi-
ke. Dus toen we hoorden dat we bij de Giant 
Store een elektrische fiets konden uitproberen, 
hebben we ons direct aangemeld.”

Alle twijfels weggenomen
“Een week later konden we de Gaint DailyTour 
E+1 ophalen bij de rijwielhandelaar. De test-
week heeft alle twijfels weggenomen. We von-
den het fietsen op de e-bike geweldig. De e-bi-
ke trapt licht en met de actieradius kun je een 
flink stuk fietsen. We hebben serieuze plannen 
er één aan te schaffen!”  

Probeer gratis een e-bike via een rijwiel-
handelaar
Ervaar zelf het gemak van een elektrische fiets 
via een rijwielhandelaar bij jou in de buurt. 
Kijk voor de deelnemende fietszaken op www.
maakdebeweging.nl/nl/producten-en-dien-
sten/ontdek-de-ebike/via-een-rijwielhande-
laar. 

Hoe werkt het?
Nadat je een rijwielhandelaar hebt gekozen, 
vragen we je enkele gegevens in te vullen zodat 
je jouw account kunt activeren. Vanaf dat mo-
ment kun je online een e-bike reserveren. In de 
winkel heb je de app op je smartphone nodig 
om de fiets mee te nemen.

“De testweek heeft alle twijfels weggenomen! We hebben 
serieuze plannen om een e-bike een aan te schaffen.”
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De heer Franssen met zijn probeer e-bike voor de Giant Store in Sittard

Voorlopig werken nog steeds veel mensen 
thuis.  Wie minder reist, haalt minder voor-
deel uit een OV-abonnement. De maande-
lijkse kosten voor het abonnement blijven 
immers gelijk. Betalen per losse reis kan 
dan voordeliger zijn. 

Heb jij een abonnement? Dan kan het zinvol 
zijn dit (tijdelijk) stop te zetten. Dit geldt voor-
al als je veel minder vaak reist dan voorheen. 
Maar let op, er zijn vele abonnementen met 
verschillende voor- en nadelen, dus bekijk goed 
wat gunstig is voor jou.  

Heb je een NS-abonnement?
Wil je weten of het wijzigen van je NS-abon-
nement gunstig is voor jou? Dan kan dat op de 
website van de NS, zoek op ‘abonnement wij-
zigen’. Je kunt bij NS bijvoorbeeld kiezen voor 

NS Flex basis. Dan heb je wel nog het voordeel 
van achteraf betalen, maar betaal je gewoon 
de reguliere prijs per reis. Daarnaast heeft NS 
bekendgemaakt binnenkort te komen met 
nieuwe abonnementen die beter aansluiten op 
meer thuiswerken. 

Heb je een Arriva-abonnement?
Bij Arriva kun je het best de voorwaarden van 
je abonnement bekijken. Je vindt deze via de 
website van Arriva, zoek op ‘Abonnements-
voorwaarden’. Bij stopzetten krijg je meestal 
een deel van je abonnementsgeld terug over de 
maanden dat je abonnement nog zou lopen. Er 
is wel sprake van een opzegtermijn en bij een 
jaarabonnement van administratiekosten. Kies 
je voor stopzetten? Dat kan online via het on-
line contactformulier. Zoek op ‘Contactformu-
lier’ en gebruik de optie restitutieverzoek.  

Meer thuiswerken & een OV-abonnement? Lees onze tips!

AGENDA

Snel een berichtje lezen of bellen als we 
onderweg zijn in de auto of op de fiets. We 
doen het soms zelfs zonder dat we het in de 
gaten hebben. Je mobiel vast hebben onder 
het rijden kan je een boete opleveren. Maar 
het is ook nog eens onveilig. Je raakt name-
lijk elke keer afgeleid. Rij daarom MONO: 
ongestoord, zonder afleiding van appjes of 
social media posts. Zodat je ogen op de weg 
zijn gericht en niet op je scherm.
Zet je telefoon stil of offline

Smartphonegebruik in het Nederlandse verkeer 
leidt tot enkele tientallen doden en honderden 
gewonden per jaar. Het lezen of schrijven van 
berichten op je smartphone vergroot het risico 

op een ongeval minstens 25 keer. Door corona 
is videobellen de nieuwe standaard geworden 
en werken we minder van negen tot vijf. Video-
bellen is prima voor thuis, maar onderweg is 
het geen goed idee.  

Rij MONO met de ‘Niet Storen’-functie
De ‘niet storen’-functie op je telefoon is han-
dig als je autorijdt of op de fiets zit. Want je 
krijgt tijdelijk geen appjes en berichten binnen. 
Even geen afleiding van social media, zodat jij 
je ogen op de weg hebt. Lees op onze website 
www.maakdebeweging.nl hoe je de ‘Niet Sto-
ren’ functie op je iPhone of Android-telefoon 
kunt aanzetten. Je hoeft die maar één keer in te 
stellen en je rijdt altijd MONO. 

Zet je mobiel stil en rij ongestoord

18-21 sept | Weekendafsluiting A2 knooppunt Kruisdonk en knooppunt Kerensheide 
richting Eindhoven
In het weekend van vrijdag 18 september 21.00 uur tot maandag 21 september 05.00 uur voert 
Rijkswaterstaat asfaltwerkzaamheden uit aan de A2 tussen afrit 50 Ulestraten en knooppunt 
Kerensheide. De A2 is vanuit Maastricht richting Eindhoven dicht tot aan knooppunt Kerens-
heide. Verkeer vanuit Maastricht richting Eindhoven wordt omgeleid via de A79 en kiest voor 
knooppunt Kunderweg voor de A76.

7-9 okt | A2-N2 tunnel Maastricht | Nachtafsluitingen
Voor regulier tunnelonderhoud zijn de A2 en N2 tunnelbuizen van de Koning Willem-Alex-
andertunnel in de avond en nacht van 7 tot met 9 oktober afwisselend in beide richtingen af-
gesloten. Verkeer kan doorgaan via de N2 of A2 tunnelbuizen. Lokaal verkeer volgt tijdens de 
afsluiting van de A2 een omleiding.
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