Uitnodiging XIU-prijs en FLUODAG 8 november 2022, 12 u. Grote Markt Mechelen – persbericht

De stad Mechelen, fietsstad van 2022, ontvangt dit jaar – op 8 november- de XIUgraag prijs als erkenning voor hun inzet rond verkeersveiligheid. Ook de politiezone MeWi
wordt uitgeroepen tot XIUgraag-politiezone.
Tijdens de 5de nationale FLUODAG op 8 november trekt XIU doorheen de 5 Vlaamse
provincies waar ze halt houden in telkens één provincie om het belang van zichtbaarheid
in het verkeer, zeker voor fietsers en zeker nu de dagen weer donker worden, in de
kijker te zetten. Voor de provincie Antwerpen zetten we graag Mechelen in de kijker.
Voor de 5de editie van de FLUODAG wordt de FLUOronde van Vlaanderen gereden. Om
11.30 u. wordt halt gehouden op de Grote Markt van Mechelen. Hier worden fietsduels
gehouden tussen de bikers van de politiezone MeWi, medewerkers van het kabinet van
de Burgemeester en schepenen, leerlingen en leerkrachten van Campus Caputsteen. De
duels worden begeleid door Frank Deboosere die dan ook de nodige medailles en
trofeeën uitreikt. Rond 12.30 u. wordt de Stad Mechelen uitgeroepen tot XIUgraag-stad
en de politiezone MeWi tot XIUgraag-politiezone. Zij ontvangen dit jaar dé XIU prijs als
beloning voor hun bijdrage en volgehouden inzet aan een verkeersveiligere samenleving.
Alleen samen kunnen we streven naar nul verkeersslachtoffers.
11.30 u. : bevoorrading van de XIU-karavaan met start van de fietsduels
12 u. : fietsduels tussen de bikers van de Stad Mechelen en medewerkers van het kabinet
van de Burgemeester en schepenen, leerlingen en leraren van Campus Caputsteen
12.30 u. : uitreiking van de prijzen aan de Stad Mechelen, politiezone MeWi,
Frank Deboosere en Campus Caputsteen.
12.45 u. : de XIU-karavaan ‘koerst’ verder naar de provincies Oost- en West-Vlaanderen
Over XIU-vzw
Na een aantal tragische ongevallen met jonge fietsers in het Kortrijkse, vaak veroorzaakt
door het niet-zichtbaar zijn van de fietser werden in 2008 door een aantal
ouderverenigingen de krachten gebundeld om fluo en retro reflecterend materiaal op een
ludieke en creatieve manier in de scholen onder de aandacht te brengen van jongeren.
Vragen
Wil u meer informatie over deze unieke XIU-prijs, de FLUODAG, foto’s of sfeerfilmpjes
van de dag zelf? Of wenst u aanwezig te zijn op de officiële prijsoverhandiging op de
Grote Markt in Mechelen gelieve dan contact op te nemen met:
Isabelle Vercruysse – voorzitter XIU-vzw - 0496/52.81.91
Ginette Feys – ondervoorzitter XIU-vzw – 0485/46.88.68
www.xiu-jtvoi.org

