
JINNENKORf SfARf JIJ JULLIE IN

VE JUURf EEN LESSENREEKS:

maandag

19-26 september en 3-10-17-24 oktober

Aanvang: 19.30 uur

Er zijn regelmatig lessenreeksen "rijbewijs"
in het arrondissement. Wil je data en plaats
kennen, neem dan contact op met:

KWB Antwerpen
Korte Begijnenstraat 18
2300 Turnhout
~ 014/40.33.07
E-mail: kwb.antwerpen@kwb.be RIJ~EWIJS ~EHALEN?

Lokaal:
Stedelijke Basisschool (Turnzaal)
Zammelseweg 29
2440 Geel

Organisatie:
KWB Geel Oosterlo

Wil je inschrijven of wil. je vooraf nog iets
meer weten, dan kan je terecht bij onze
plaatselijke contactpersoon; vooraf
inschrijven is noodzakelijk:

T
Het hoeft
"iet duur
te zij"!

"Actie rijbewijs" is een initiatief van KWB,
de Kristelijke Werknemers Beweging, met

steun van Dexia en DVV.

Meer info: www.kwb.be
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Geerinckx Fons

Zammelseweg 101
2440 Geel
~ 014/86.84.59



Eên rijbewijs behalen doen vele jongeren via een

rijschool. Een prima idee, maar het kost je wel veel
~I

geld.
Uit een BIW-onderzoek blijkt bovendien dat

chauffeurs, die via de vrije begeleiding hun rijbewijs
behaalden, minder ongevallen veroorzaken en
minder bekeuringen oplopen. Dus "het zijn betere
chauffeurs!"

Vanuit die vaststelling heeft KWB een goedkoop en
~waliteitsvol aanbod ontwikkeld.

11
Reeds meer dan 25 jaar biedt KWB:

Degelijke lessenreeksen van 6 avonden waarin

de leerling én begeleider worden voorbereid op
de deelname in het verkeer, het praktisch en
theoretisch examen.

- Oefenparcours om de manoeuvres te oefenen
ter voorbereiding van het praktisch examen.

(Niet in elke provincie. Vraag inlichtingen op
adres: zie keerzijde)
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I WAf KOSf JE tllf?

Voor KWB-leden en hun inwonenden:

Leerlingen (*): € 25
Begeleiders: € 10

Voor niet-leden:

Leerlingen (*) € 45

Begeleiders: € 15

Prijzengeldig vanaf 01/09/2003

(*) in het verbond Limburgwordt € 2,5 extragevraagdwant de

begeleidingop het oefenparcoursis inbegrepen.

, JEG-ELEltlERS

Het leren rijden op de weg doe je met een begeleider.

Meestal is dit een familielid dat al jarenlang met de auto rijdt

en samen met jou vol goede bedoelingen zit.

leM ..aar ... ~ De begeleider kent niet alle

I (nieuwe) verkeersborden ...~ Hij of zij kent niet alle (nieuwe) verkeersregels ...

~ Maakt misschien reeds jarenlang onbewust

fouten bij het autorijden die op een examen

genadeloos zullen bestraft worden.

e Daarom

I wordt de begeleider gevraagd om ook ~p.de lessen-reeks
aanwezig te zijn. Zodoende le.ert ook hij/zij de nieuwe.-
verkeersborden en -reglementen kennen. Als ook de

~egeleider ae"7eeks volgt, stijgen de kansen om te slagen
enorm .

• Bovendien

dient er per leerling slechts 1 begeleider de deelname~

prijs te betalen. Bijkomende öegeÎeiders nemen gratis

deel. Ook de begeleidersrdie kunnen aantonen dat zij

reeds vroeger een reeks volgden, betalen niet.

.,

WAf JIEtlEN WIJ?

LN} 0 E PRIJ S BEG REP EN:

1. Zes lessen waarin je wordt voorbereid op het

theoretisch en praktisch examen. Er wordt ook een
proefexamen ingelast.

2. Gemotiveerde en deskundige lesgevers, die in hun

lessen gebruik maken van didactisch materiaal.

3. Een actueel cursusboek.

4. Een tweede binnenspiegel met zuignap.

5. Een reglementaire 'L' voor op de achterruit.

N·11ETIN 0 E PRIJ S BEG REP EN:

Het handboek 'Rijbewijs zonder omwegen' (bevat:

theorie, oefeningen theorie-examen, voorbereiding
praktisch examen). Aan dit boek is een website over
rijbewijs gekoppeld.

Dit boek kan aangekocht worden tegen een
verminderde voordéeiprijs op de cCrsus.


