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HOE FIETSVRIENDELIJK ZIJN
Niet alleen fietspaden zijn belangrijk, ook scholen en bedrijven kunnen hun leerlingen en werknemers op de
fiets krijgen. In de Sint-Jorisschool in Menen herstellen leerlingen de fietsen van hun medestudenten. De Brug
in Kortrijk gebruikt de fiets als lesmiddel en garage Vandecasteele in Wevelgem geeft klanten die hun auto een
tijdje moeten missen een fiets. Sammy Follet en Wouter Vanwijnsberghe, foto’s Patrick Holderbeke

‘Aan de deur van het ont-
haal hangt ’s morgens
een blad papier. Leerlin-

gen die een defecte fiets hebben,
vullen daarop hun naam in, hun
nummer in de fietsenstalling en
wat er precies mankeert aan hun
tweewieler. Tijdens de middag-
pauze bekijken de verantwoorde-
lijke fietsherstellers de lijst, die
maar zelden leeg is. Ze verrichten
de reparaties en ’s avonds vinden
de leerlingen hun fiets in perfecte
staat terug’, zegt adjunct-directeur
Luc Vergote.

‘Elke weekdag herstelt de ploeg
fietsen’, zegt onderhoudsman
Phillipe Bille. ‘Behalve op woens-
dagmiddag, want dan hebben de
leerlingen uiteraard geen les. Dan
ben ik van dienst. Tijdens exa-
menperiodes ligt het project wel
stil.’
‘De jongens en meisjes die de fiet-
sen onder handen nemen, zijn
vrijwilligers uit de derde graad. De
leden van de ploeg fietsherstellers
kregen een halve dag opleiding,
waarin ze leerden lekke banden
stoppen, fietskettingen opleggen
enzovoort. Als het echt te moeilijk
wordt, kunnen ze nog altijd reke-
nen op Philippe, die zijn atelier en
gereedschap ter beschikking stelt
van de leerling-fietsenmakers’,
zegt Vergote.
‘De leerlingen werken inderdaad
in mijn atelier. Ze hebben ook hun

eigen materiaalkoffer. Als ze iets
niet zelf kunnen oplossen, dan
spring ik bij. Bij sommige oude
fietsen moet je bijvoorbeeld de
ketting openbreken om het ach-
terwiel los te krijgen. Dan help ik
hen.’ 
Maar blijkbaar worden de leerlin-
gen ook vaardiger, vertelt Bille. ‘Al
doende leert men. Als je ze toont
hoe ze een probleem moeten op-
lossen, dan kunnen ze het daarna

zelf.’
Helemaal kostenvrij is het herstel-
len van fietsen niet. ‘In principe is
die hersteldienst gratis, tenzij we
zelf kosten moeten maken. Als er
bijvoorbeeld een band gescheurd
is en hij niet meer op te lappen
valt, dan steken we een nieuwe.
Dat wordt dan op de schoolreke-
ning van de leerling in kwestie ge-
plaatst.’
‘Het is trouwens niet de bedoeling

dat we concurreren met professio-
nele fietsenmakers’, legt Bille uit.
‘We behandelen alleen noodge-
vallen, zoals een lekke band of een
kapot licht. Maar als er bijvoor-
beeld één rem kapot is, dan her-
stellen we die niet. Je geraakt ook
met één rem veilig thuis. Het is
ook niet de bedoeling dat we fiet-
sen van ouders en zo gaan herstel-
len. Wat we wel doen, als een de-
fect niet tijdig gerepareerd kan

worden, is die leerling een fiets le-
nen die hier op school staat.’
Samenwerken met jonge gasten
moet wel eens conflicten veroor-
zaken, werpen we op. Bille rea-
geert: ‘Dat valt heel goed mee. On-
langs moest ik een groepje op de
vingers tikken omdat ze hun ma-
teriaal niet hadden opgeruimd.
Maar ze moesten die middag dan
ook drie fietsen herstellen en ze
hadden nog niet kunnen eten. Ze
hadden zich dus moeten haasten.’

s Menen / In Sint-Jorisschool repareren tieners lekke banden en kapotte lichten 

Leerlingen herstellen fietsen
tijdens middagpauze

Elien Cnockaert, Anke Corneil-
lie, Céline De Geest, Maarten
Desodt, Barre Hanssens, Tom
Pincket en Iebe Vandorpe zijn
fietsherstellers in de Sint-
Jorisschool in Menen. Al ruim
een jaar steken ze de handen
uit de mouwen en sleutelen
aan de tweewielers.

Maarten Desodt, Anke Corneillie, Eline Hoornaert, Iebe Vandorpe en Céline De Geest herstellen de fietsen van hun medeleerlingen tijdens hun
middagpauze. 

‘Het is niet de bedoeling 
dat we concurreren 
met professionele 
fietsenmakers’
Phillipe Bille
Onderhoudsman 


