XIU-prijs en FLUODAG dinsdag 8 november 2022,
Uitnodiging persmoment
in aanwezigheid van XIU vzw, provinciegouverneur Decaluwé,
gemeente Hooglede-Gits, politiezone RIHO
Kasteel Dominiek Savio, Koolskampstraat 24, 8830 Hooglede-Gits

Dominiek Savio doet actief mee aan de FLUO Ronde van Vlaanderen en zal de
XIU-prijs graag in ontvangst nemen als erkenning voor hun inzet rond
verkeersveiligheid. Hierbij worden ze aangemoedigd door de provincie, de
gemeente Hooglede-Gits en de politiezone RIHO.
Tijdens de 5de nationale FLUODAG - dit jaar op 8 november - trekt XIU doorheen de 5
Vlaamse provincies. Ze houden halt in telkens één provincie om het belang van de
zichtbaarheid in het verkeer in de kijker te zetten, zeker voor fietsers en zeker nu de
dagen weer donker worden.
Tegen 17.30 u. zet XIU koers naar Dominiek Savio voor de eindspurt. De FLUO-koers
start daar eigenlijk al om 13.30u. door de leerlingen van het Secundair Onderwijs. Zij
rijden rondjes rond het sportveld. Als de leerlingen naar huis vertrekken, wordt de koers
verder gezet op het kasteelplein door de jongeren die intern verblijven, de bewoners,
lokale partners van Bikes4all, medewerkers en sympathisanten. Met zijn allen geven ze
het beste van zichzelf om hun steentje bij te dragen in het zichtbaarheids-verhaal.
Dominiek Savio is overtuigd van het belang van maximale zichtbaarheid in het verkeer.
Niet alleen de veiligheid van fietsers en voetgangers is belangrijk. Ook de zichtbaarheid
van rolstoel- en scootergebruikers is van levensbelang.
Dominiek Savio en de partners ontvangen dit jaar de XIU-prijs. Die award beloont een
persoon/organisatie/school voor zijn bijdrage aan een verkeersveiligere samenleving.
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Programma bij Dominiek Savio






13.30u : de leerlingen van het Secundair Onderwijs Dominiek Savio fietsen zoveel
mogelijk rondjes rond het sportveld
17u-18u : bewoners en sympathisanten nemen de koers over op het kasteelplein
17.30u : aankomst XIU en meteen ook aankomst van de FLUO-ronde met
uitreiking van de nodige medailles en trofeeën aan de deelnemers.
18.30u : Dominiek Savio, de provincie West-Vlaanderen, de gemeente HoogledeGits en de politiezone RIHO ontvangen de XIU-award.
19u : een toast op verkeersveiligheid voor iedereen

Over XIU-vzw
Na een aantal tragische ongevallen met jonge fietsers in het Kortrijkse, vaak veroorzaakt
door het niet-zichtbaar zijn van de fietser, trokken een aantal verenigingen aan de
alarmbel. De krachten werden gebundeld om fluo en retroreflecterend materiaal op een
ludieke en creatieve manier in de scholen onder de aandacht te brengen van jongeren.
www.xiu-jtvoi.org
Over Dominiek Savio vzw
Dominiek Savio ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een (neuro)motorische of meervoudige beperking, of met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
in zorg & therapie, wonen, onderwijs en dagondersteuning.
Zowel in de eigen leef- en leeromgeving als op de sites in Gits en Roeselare.

Contact
Meer informatie over deze unieke XIU-prijs, de FLUODAG, foto’s of sfeerfilmpjes
van XIU Ronde van Vlaanderen
Isabelle Vercruysse – voorzitter XIU-vzw - 0496/52.81.91
Ginette Feys – ondervoorzitter XIU-vzw – 0485/46.88.68
Bevestiging van aanwezigheid op persmoment met officiële prijsoverhandiging
en receptie bij Dominiek Savio.
Meer informatie rond FLUOdag bij Dominiek Savio.
Ann Vandenhoucke - contactpersoon FLUODAG voor Dominiek Savio
ann.vandenhoucke@dominiek-savio.be - 0497/46.66.70

