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U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Chauffeurs ontvangen Oorkonde voor Actie Veilig Rijden 

In het 2e kwartaal van 2006 zijn vier beroepschauffeurs in het zonnetje 

gezet. Tijdens een gezellige avond in het restaurant op de Golfclub de 

Roxenisse te Melissant zijn de heren Wiegel, Polderman, Troost en van 

Heemst beloond voor veilig en correct rijden. Uit handen van de heer 

Robijn hebben zij de officiële Oorkonde van 3VO ontvangen voor veilig 

en correct rijden. 

 

Vakmanschap wordt beloond 

Goed en gemotiveerd personeel is goud waard. Daarom beloont de 

Actie Veilig Rijden verantwoord rijgedrag. De heren Wiegel, Troost en Polderman ontvingen naast de oorkonde ook 

nog een ander cadeau. Wie 25 jaar veilig en verantwoord heeft gereden, ontvangt een oorkonde en een 3VO-horloge. 

De heer van Heemst heeft een ander cadeau in ontvangst mogen nemen. Hij reed namelijk 30 jaar veilig en correct. 

Actie Veilig Rijden  

De Actie Veilig Rijden is een initiatief van de Verenigde Verkeer Veiligheids Organisatie 3VO (voorheen: Veilig 

Verkeer Nederland). Doel van de Actie Veilig Rijden is om beroepsmatige weggebruikers zo veilig en correct mogelijk 

te laten rijden. “Ik ben blij en verheugd dat ik deze Oorkondes mag uitreiken. Dit betekent dat er veilig is gereden 

zonder ongelukken. Dit betekent geen persoonlijk letsel of andere materiele schade. Ik hoop dat dit een jaarlijkse 

traditie wordt”, aldus Jan Peter Robijn, directeur van Adviesgroep de Vogel.

Trots  

De heer Jan Leen Mijnders sr. gaf in een kleine toespraak aan trots te zijn op deze prestatie. “Jullie zijn al heel lang bij 

ons bedrijf en ik ben trots dat jullie dit hebben gepresteerd!” Directeur Walter Mijnders sloot zich daar volledig bij aan. 

“De kwaliteit van onze dienstverlening is erg belangrijk en daarbij is veilig en correct rijden een belangrijk onderdeel. 

Niet alleen is het belangrijk voor de besparing op onze verzekeringspremies maar ook om niet onnodige vertraging op 

te lopen. Dit is voor onze klanten van groot belang!”  Tot slot waren er bloemen en andere kado’s voor de heren 

chauffeurs van de firma Mijnders. En het is zoals Tonie Wiegel het goed verwoorde: “Elke vrijdag als ik weer thuiskom 

dan denk ik er is gelukkig weer niets gebeurt. Het is weer goed gegaan. Het lijkt normaal, maar dat is het niet. Er 

gebeurt zoveel op de weg. Je moet altijd alert zijn”. 
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Veilig verkeer nederland
TÜV Erkende Anti slipcursus op het Safety 
Experience Center 
www.verkeersveiligheidgroep.nl

Veilig Lenen
Vraag Hier Online je Offerte aan. Let Op! Geld 
Lenen Kost Geld. 
www.DGALeningSluiten.nl

Verkeers ongevallen
Advies en hulp bij letselschade? Bij de Pals groep 
kunt u terecht. 
www.PalsGroep.nl
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