De XIU-actie van het Kortrijkse Don Boscocollege
Zien en gezien worden in de donkere wintermaanden. Als voetganger, op de fiets of een licht
motorvoertuig. Ook in het Don Boscocollege willen we de leerlingen oproepen om fluo te dragen en de
helm te dragen. Hun veiligheid staat door het verkeer steeds meer onder druk.
De XIU-actie in Kortrijk ontstond in 2008 nadat een aantal tragische ongevallen met jonge fietsers, vaak
veroorzaakt door het niet-zichtbaar zijn van de fietser, zorgde voor heel veel leed en verdriet. XIU probeert
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
en daarbij een helm te dragen.
In het Don Boscocollege krijgen de leerlingen op dinsdag 16 november een infomoment tijdens het laatste
lesuur van de dag (15u.-16u.). Mevrouw Christel Pinceel stelt het XIU-actieplan van de ouderraad voor,
dokter-neuroloog Frederik Vanhee heeft het over de medische gevolgen en profrenner Tim Declercq
(Deceuninck-Quick Step) getuigt als peter van de XIU-actie over het belang van het dragen van een helm.
Burgemeester Ruth Vandenberghe komt mee de jongeren overtuigen en oproepen te kiezen voor een helm
en fluo!

XIU-PROGRAMMA DBK (Don Boscolaan 50, Kortrijk)
Dinsdag 16 november, 15u. kapel school
15u. Intro
15.05u. Christel Pinceel over de XIU-actie op school
15.15u. Dr. Frederik Vanhee aan het woord + powerpoint
15.35u. Fragment uit 'De Maten van The Wolfpack'
15.40u. interview met XIU-peter Tim Declercq
15.50u. Burgemeester Ruth Vandenberghe komt de leerlingen aanmoedigen
15.55u. Vragen voor Christel, Frederik, Tim of de burgemeester vanuit de leerlingen
16u. Fotomoment + de ouderraad staat klaar aan de fietsenstallingen om, indien gewenst door de lln,
de fietswielen van spaakreflectoren te voorzien.
Woensdag 17 november, 7.45u., schoolpoort
7.45u. De ouderraad beloont de leerlingen die fluo en/of een helm dragen
+ de ouders delen samen met de jongens & meisjes van de leerlingenraad van de eerste graad
chocomelk uit

Adres : Don Boscocollege, Don Boscolaan 30, 8500 Kortrijk
Contact : Steven Verhamme 0478 216193, Christel Pinceel 0476 607009, school 056 265050

