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Nationale Applausdag voor fietsers opnieuw succes op eerste lentedag - Busleyden
Atheneum Campus Capusteen applaudisseerde mee! ZIE OOK FOTO’S

LEERLINGEN BUSLEYDEN ATHENEUM APPLAUDISSEREN
VOOR FIETSERS
De leerlingenraad van het Busleyden Atheneum, campus Caputsteen
organiseerde een enthousiaste fietsstop aan de fiets-o-strade en trakteerden
de fietsers op een daverend applaus, muziek en een hapje ter gelegenheid van
de applaus-dag voor fietsers. 'We realiseerden deze actie op initiatief van de
leerlingen. In de leerlingenraad is er een kabinet milieu, die met de actie de
duurzame mobiliteit in de kijker wil zetten", zegt Jo Wouters, begeleidende
leerkracht lichamelijke opvoeding en sport.
Wie dinsdagochtend naar het werk of naar school fietste, maakte veel kans om
onderweg een daverend applaus te ontvangen. Zeker wie in Mechelen langs de fietso-strade passeerde, kon rekenen op een wave en enthousiast handgeklap. De
leerlingenraad van BUSLEYDEN ATHENEUM Campus Caputsteen was al enkele
middagen in de weer geweest met het maken van spandoeken en het bedenken van
een leuke fietsstop. Daar konden fietsers hun banden laten oppompen, hun ketting
laten smeren, een banaan of ander lekkers meepikken onder de leuke beats van een
door de leerlingen opgestelde fietsersplaylist.
Nona, lid van de leerlingenraad en het applausteam is alvast dolenthousiast over het
initiatief: “Het zet mensen aan om happy te zijn en dat werkt aanstekelijk”. “Van mij
zou het elke dag op die manier mogen”, reageert Gitte, een fietsende eerstejaars die
dit initiatief wel wist te smaken.
Op onze campus wordt elk jaar intensief gewerkt rond duurzame mobiliteit, zegt
Sandy Paquay, leerkracht niet confessionele zedenleer en begeleidster van de
leerlingenraad. 'Bij didactische uitstappen trachten we zoveel mogelijk verplaatsingen
met de fiets te doen Zo oefenen we met de leerlingen om zich veilig met de fiets te
verplaatsen en aandacht te hebben voor onveilige fietspunten. De aanleg van de
fiets-o-strade langsheen onze school is een absolute meerwaarde die onze
leerlingen stimuleert om met de fiets naar school te komen en actief mee te werken
aan een duurzame mobiliteit. Niet toevallig dat onze leerlingen de fiets-o-strade
uitkozen om hun actie te voeren.'
Naast de actie van BA Campus Caputsteen namen dit jaar meer dan 130
applausteams deel.
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De Fietsersbond komt op voor alle fietsers in Vlaanderen en Brussel. De vereniging
ijvert voor betere infrastructuur, verkeersregels op maat van de fietser en een eerlijke
fiscaliteit. De Fietsersbond is actief in meer dan 100 gemeenten en verenigt meer
dan 23.500 leden.

