Zien en gezien worden op de fiets:
van levensgroot belang in het donker.
XIU organiseert voor het vierde jaar op rij de FLUODAG, dit jaar op 16 november.
XIU roept alle scholen, bedrijven, gemeentes, verenigingen, politiezones en burgers op om
het belang van zichtbaarheid in het verkeer, zeker voor fietsers en zeker nu de dagen weer
donker worden, in de kijker te zetten.
Programma
XIU trekt die dag terug op pad doorheen de 5 Vlaamse provincies om aandacht te vragen om vooral in
de donkere dagen zichtbaar met de fiets op weg te gaan. We houden daarom halt in telkens één
secundaire school per provincie. Dit jaar zijn Heule, Lochristi, Ternat, Mechelen en Hasselt aan de
beurt. Tussen die verschillende scholen wordt een fietschallenge op rollen gehouden. Welke school
haalt de fluo-GELE-trui binnen?
Naast de sportieve activiteit worden de leerlingen op elke locatie aangemoedigd door experten en
vertrouwelingen van de XIU-boodschap.
We roepen op aan de hele bevolking om mee te doen via affiches, media, partners, reclame op
broodzakken, kleuter- en basisonderwijs, Hogescholen en Universiteiten, bedrijven, Steden en
Gemeenten, verenigingen, …
Het draagvlak voor deze en de volgende FLUODAGEN wordt alleen maar groter als jullie, persmensen,
samen met iedereen mee op de kar springen.
Het volledige persbericht verschijnt op 12 november 2021.
Over XIU-vzw
Op 12 november 2008 zaten vertegenwoordigers van een 8-tal ouderverenigingen van secundaire
scholen uit het Kortrijkse voor het eerst samen. De aanleiding was een aantal tragische ongevallen
met jonge fietsers in het Kortrijkse, vaak veroorzaakt door het niet-zichtbaar zijn van de fietser.
Geconfronteerd met de gevolgen en het verdriet die deze ongevallen in onze scholen, gezinnen,
vriendenkring enz. veroorzaakten, besloten we toen onze inspanningen te bundelen teneinde er alles

aan te doen om onze jonge fietsers zichtbaarder en veiliger door het verkeer te loodsen.
Sinds die dag ijvert XIU samen met ondertussen meer dan 224 Vlaamse secundaire scholen en
ouderverenigingen om jongeren te sensibiliseren en te motiveren om zich bij donker en duister weer
meer zichtbaar te maken in het verkeer. XIU doet dit door fluo en retroreflecterend materiaal op een
ludieke en creatieve manier in de scholen onder de aandacht te brengen van jongeren. XIU wil zo het
maatschappelijk draagvlak voor het dragen van zichtbare kledij en retroreflecterend materiaal bij de
jeugd vergroten.
Er kan nu al contact genomen worden voor meer info met
Isabelle Vercruysse – voorzitter vzwXIU- 0496/52.81.91
Ginette Feys – ondervoorzitter vzwXIU– 0485/46.88.68
www.xiu-jtvoi.org

