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SCHOLEN EN BEDRIJVEN?

‘We kregen de fietsen van de vrien-
denkring De Leuning’, zegt Hilde
Malfrère, directrice van De Brug.
‘Dankzij de opbrengsten van allerlei
acties konden we begin dit school-
jaar die achttien fietsen aanschaf-
fen. Sindsdien gaan we zowat elke
week op pad met de fietsen.’
‘Nadat we met de school het ver-
keerscharter van de stad Kortrijk on-
dertekenden, waren we eigenlijk al
een tijdje op zoek naar hoe we onze
leerlingen bewuster konden maken
van het verkeer’, zegt ze.
‘We gebruiken de fietsen om drie re-
denen: het is niet alleen een manier
van verkeersopvoeding, we zetten
de leerlingen aan tot bewegen en
het is ook een kostenbesparing,

want fietsen is goedkoper dan een
bus inleggen. In de praktijk maken
we veel excursies, maar ook in de
turnles worden ze vaak ingezet.
Evelyne Huysentruyt, de lerares li-
chamelijke opvoeding, stimuleert
dit project het meest’, zegt de direc-
trice. ‘Het zijn vooral de oudere kin-
deren, van elf tot dertien jaar, die de
fietsen gebruiken. Ze zijn heel blij
dat ze met de fiets kunnen rijden.
Sommige kinderen hebben thuis
geen fiets, dus voor hen is het hele-
maal bijzonder. Omdat De Brug een
school is voor kinderen met een
licht verstandelijke handicap, zul-
len sommigen ook nooit een rijbe-
wijs krijgen. Ze leren hoe ze met een
fiets in het verkeer moeten omgaan,
is heel belangrijk. Veel ouders wa-
ren in het begin bezorgd, maar toen
ze zagen hoe het in zijn werk gaat,
waren ze enthousiast’, verduidelijkt
Malfrère. ‘We besteden veel aan-
dacht aan verkeersopvoeding. Je
toont hoe een straat over te steken,
hoe verkeerslichten werken enzo-
voort. Praktijk gaat boven theorie.’

School heeft achttien tweewielers

De Brug gebruikt 
fiets als lesmiddel
s KORTRIJK De Brug, een school
voor buitengewoon lager onder-
wijs, stelt achttien fietsen ter be-
schikking aan zijn leerlingen.
Die zijn niet alleen handig op
schooluitstapjes, ze zijn ook een
hulpmiddel om de kinderen het
verkeer te leren kennen.

In De Brug gaan de leerlingen de sportieve toer op met directrice Hilde
Malfrère (tweede links) en leerkracht Evelyne Huysentruyt. 

Garage Vandecasteele biedt al drie
jaar fietsen aan de klanten aan die
hun wagen even moeten missen
voor onderhouds- en herstellings-
werken. Het idee voor de fietsen
kwam van enkele klanten die op
hun auto wachtten in de garage. 
‘Ze wilden geen vervangwagen,
maar hadden toch graag bood-
schappen gedaan terwijl ze wacht-
ten. Toen zijn we met het idee van
fietsen op de proppen gekomen’,
zegt Jacky Vanwolleghem, verant-
woordelijke naverkoop bij Vande-
casteele Wevelgem.
‘We hebben eigenlijk altijd al een
tekort aan vervangwagens gehad
en de fietsen zijn de ideale oplos-
sing voor wie toch niet veel kilome-

ters doet. In het verleden kregen
we soms vervangwagens terug die
nauwelijks vijf kilometer op de tel-
ler hadden. Dan is een fiets goed-
koper en beter voor het milieu. Bo-
vendien houden we zo onze klan-
ten jong, dus kunnen we ze langer
auto’s verkopen.’
Natuurlijk is niet iedereen geneigd
om het comfort van zijn wagen in
te ruilen voor een fiets, zelfs al is
het maar voor even. ‘Niemand is
natuurlijk verplicht, maar we ho-
ren toch heel positieve reacties. Er
zijn niet altijd vervangwagens be-
schikbaar en dan is een fiets altijd
beter dan te voet te moeten gaan.
Bovendien stellen we de fietsen
gratis ter beschikking, terwijl je
voor een vervangwagen in princi-
pe moet betalen.’
Dit fietsproject is een gezamenlijke
actie van de twee Vandecasteele-
garages uit Kortrijk en Wevelgem.
In Wevelgem zijn er twee beschik-
bare fietsen, Kortrijk heeft er vier.
‘We zijn dan ook een veel kleinere
garage dan die in Kortrijk.’

Vandecasteele biedt origineel alternatief

Garage leent klanten fiets
in plaats van vervangauto
s WEVELGEM/KORTRIJK Garage
Vandecasteele, in Wevelgem en
Kortrijk, stelt fietsen ter beschik-
king aan klanten die hun wagen
een korte tijd moeten missen we-
gens herstellingen. Zo vangen ze
het tekort aan huurwagens op en
hebben klanten vervoer.

Garagehouder Jacky Vandemaele van de Garage Vandecasteele in
Wevelgem stelt een fiets ter beschikking van klanten.

ONLINE

Meer op de website
Kent u nog voorbeelden van
goede en slechte fietspaden in
uw gemeente?
Wilt u het Fietspadenrapport
van uw gemeente raadplegen?
Surf naar
www.nieuwsblad.be/fietspad 


