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Voor het derde jaar organiseert de Lionsclub Roermond 
de Stage Battle. De Stage Battle is een project met als 
uitgangspunt om leerlingen van het middelbaar onderwijs 
in Roermond maatschappelijk te betrekken bij een thema 
en hen hierdoor bewuster te maken van hetgeen in de 
samenleving speelt. Dit jaar draait de Stage Battle rond 
het thema duurzaamheid.

In samenwerking met een aantal bedrijven in de regio organiseerde de Lions-

club stageplekken voor leerlingen van vier verschillende scholen. 

300 leerlingen starten op school met het thema van dit jaar. Uiteindelijk gaan 

32 leerlingen, verdeeld in vier gemixte teams, een week lang aan de slag bij 

diverse bedrijven zoals Rockwool B.V., Van Houtum B.V., van der Wal transport 

en Windmolenpark Neer.

Slotmanifestatie

Op vrijdag 5 april is de feestelijke slotmanifestatie van de Stage Battle. Op de Markt 

in Roermond start dan om 12:00 uur de ‘Groene Parade’ die in optocht door de bin-

nenstad trekt en vervolgens naar Niekée Roermond gaat. De Groene Parade wordt 

gevormd door een aantal bedrijven met een duurzaam product of thema, gericht op 

mobiliteit. Elektrische auto’s, scooters, elektrische motoren en fietsen passeren de 

revue. Ook is de NUNA van de Universiteit Twente, beter bekend als de zonnewagen, 

te bewonderen en de UTmotive van het Green Team van Universiteit Twente. Dit is 

een extreem energiezuinige auto die met 1 liter Euro 95 1.000 km kan afleggen. 

De UTmotive wordt aangedreven door een brandstofcel op waterstof.

Vanaf 13:30 uur staan alle voertuigen op het voorterrein van Niekée en zijn deze 

mooie en innovatieve producten te bewonderen. Om 15:00 uur begint in het 

Atrium van het Niekée de slotmanifestatie en presenteren de teams hun praktijk-

opdracht aan een vak- en leerlingenjury.

En goed doel

Naast het maatschappelijk belang voor de jeugd wil de Lionsclub Roermond ook 

geld bijeenbrengen voor het mede opzetten van speeltuin ‘t Kirkhoafke in Maasniel, 

met duurzaamheid als centrale thema. Nu is het nog een kaal plekje, maar straks 

een leuke en educatieve speel- en ontmoetingsplaats.

Een van de deelnemers aan de Groene Parade op 5 april 
aanstaande is Henk Hendriks uit Haelen. Hij is de bedenker 
van het ‘Lekker aan de stekker’ concept, elektrisch rijden 
in optima forma.

Voor de Nederlandse markt heeft Henk samen met 

producent Novox een elektrische scooter ontwik-

keld. De C-20 is een special edition uitvoering van 

hoogwaardige onderhoudsvriendelijke materialen en 

gebruikt geen benzine of olie en veroorzaakt geen 

geluidsoverlast. De kwaliteit en afwerking van 

deze superleuke scooter is top!

Henk: “Elektrisch rijden heeft de toe-

komst. Als overgang naar een nieuw 

economisch tijdperk met een nieuwe 

energiedrager. Als je eenmaal bekend 

bent met deze vorm van rijden, ga je 

snel de voordelen en gemakken waar-

deren. ‘s Avonds gaat de stekker in het 

stopcontact en ‘klaar is kees’.”

Ervaar het rijplezier

Op vrijdag 5 april zijn de elektrische scoo-

ters tijdens de Groene Parade te zien en te beleven. De 

hele middag is Henk met een aantal modellen en uitvoeringen 

aanwezig op het plein van het Niekée College aan de Oranjelaan in Roermond 

en kunt u zelf het rijgenot van bijvoorbeeld de C-20 Special Edition LADS ‘lekker 

aan de stekker’ ervaren. Naast Novox voert Henk ook de scooters van Nimoto, 

de Trendy R single en de Trendy R double. Superleuke modellen van topkwaliteit.

Henk: “Er zijn modellen leverbaar met enkele en dubbele accu’s en 45 km of 25 

km per uur versies. En uiteraard met de nodige stoere accessoires.” Na de aan-

schaf kost een elektrische scooter rijden bijna niets meer, 50 cent per 100 km aan 

elektriciteit, te laden uit elk huishoudelijk stopcontact. 

Elke zaterdagmorgen kunt u een proefrit maken op een van de elektrische scoo-

ters. In Haelen op de Pastorij staan ze voor u klaar.

Iedere City Life lezer die tot aanschaf overgaat, ontvangt een gratis afsluitbaar en 

afneembaar bagagekoffer bij de nieuwe scooter
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“Na de aanschaf kost 

een elektrische scooter 

rijden bijna niets meer, 

50 cent per 100 km”


