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Wij werken samen aan de verkeersveiligheid voor jong en oud, als jij uw steentje ook wil bijdragen 

Dan kom je zeker naar de 18e Gezinsfietstocht  -  deze staat in het kader van ons wel bekende Mobiel verkeerspark 

Wij werken samen aan de verkeersveiligheid voor jong en oud, als jij uw steentje ook wil bijdragen 

dan kom je zeker naar de 18e Gezinsfietstocht  - deze staat in het kader van ons welbekende Mobiel verkeerspark 

Luc Spiessens, Schepen van Mobiliteit-Willebroek 
 

                                                                      Beste Fietsliefhebber, 

           Op zondag 3 juni is het weer zover, dan organiseert 

          Hivro vzw in samenwerking met het Gemeentebestuur, 

          de Gezinsbond en de Fietsersbond de gezinsfietstocht 

          “Willebroek Fietst” 

          Wat 18 jaar geleden begon als een kleine organisatie is 

           intussen al enkele jaren uitgegroeid tot een volwaardige 

           fietshappening, met naast de fietstocht allerlei interessante 

           nevenactiviteiten op de verschillende controlepunten. 

           Je kan er een gezellig dagje uit van maken en zo onze 

           gemeente en de omliggende regio al fietsend leren 

           kennen. 

           De opbrengst van deze fietstocht wordt door Hivro 

           integraal geïnvesteerd in hun mobiel verkeerspark en 

daarover wil u graag nog iets meer toelichting geven. 

Van maart tot oktober gaat er namelijk bijna geen week voorbij in onze gemeente of Hivro gaat  

met  zijn mobiel verkeerspark gratis bij een school in onze gemeente en intussen ook al daarbuiten. 

 Via een behendigheidsparcours leren zij de jeugd hun fiets goed onder controle 

 houden en brengen zij hen de verkeersregels bij.  Daarnaast staan zij de scholen 

 ook bij in de voorbereiding van het fietsexamen dat in samenwerking met de 

 Politiezone Mechelen-Willebroek wordt georganiseerd. 

 Een volledig belangeloos initiatief met als doel om onze fietsende jeugd te leren 

 hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen begeven. Hier kunnen we enkel ons grootste 

 respect voor uitspreken dat de bestuursleden van Hivro zich intussen al vele jaren 

 inzetten voor dit nobele doel. 

 Daarom vraag ik u om massaal deel te nemen aan “Willebroek Fietst” zodat Hivro 

 met de opbrengst van de fietstocht zijn werking kan blijven verderzetten.  Onze 

 kinderen en de Willebroekse scholen kunnen er enkel wel bij varen. 

 Daarnaast voorziet de gemeente een budget van 1500 euro voor de school die met 

 procentueel het grootst aantal kinderen deelneemt.  Dit budget mogen zij vrij 

 besteden aan verkeersveiligheid in en rond hun school. 

Luc Spiessens, Schepen van Mobiliteit-Willebroek 

              Tocht informatie 

Onze fietstocht volgen gele pijlen. Hierdoor is het zeer makkelijk onze tocht te rijden.  

Na het in ontvangst nemen van je inschrijvingskaart krijg je van ons je plannetje met 

 het te volgen parcours.  

Op het kaartje krijg je al een overzicht van het parcours, er zijn verschillende vertrek- 

plaatsen beschikbaar: 

Centrale vertrekplaats:   

A.Van Landeghemplein – Willebroek 

 Andere vertrekplaatsen:  

Blaasveld  -  Stokerij De Molenberg  -  Klaterstraat 1 

Tisselt - Meubelen Van Den Bergh/Keukens Micko - Brielen 5  

Heindonk – Brasserie The Boathouse – Beenhouwerstraat 24  

Je kan kiezen om de volledige 50km te rijden of een kortere versie van 25km.  

Voor de kleinsten is er de kidstour van 12,5km.  

Op de tocht zijn verschillende stopplaatsen te vinden om een drankje te nuttigen. 

En is er randanimatie voorzien zoals een demonstratie van een valkenier,  

springkastelen, en nog veel meer.  

Je kan in Stokerij 

De Molenberg een  

echte valkenier aan  

het werk zien. 

 

Info: 

Ludo.prinsen@telenet.be 

De opbrengst is integraal bestemd voor de uitbouw van een mobiel verkeerspark voor scholen. 

Prijzen: 

 

€ 5 per persoon 

Kinderen tot 12 jaar:  € 4 

 

Leden Hivro, Gezinsbond 

en Fietsersbond: € 4 

Evenementen Kalender 

04-06-18  -  18e Hivro Fietstocht “Willebroek Fietst” 

09-06-18  -  Prijsuitreiking gezinsfietstocht 

14-09-18  -  Grote Hivro Kwis 

14-10-18  -  Wandeling Trage Wegen   

De gemeente Willebroek 

schenkt € 1500 aan de  

Willebroekse school met de 

meest procentuele fietsers 
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Petra en Paul 
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De bekende Gezinsfietstocht van Hivro is op zondag 3 juni 2018 al aan de 18de editie toe. ‘We kie-
zen ervoor de gezinsfietstocht dit jaar samen met de Willebroekse Gezinsbond te organiseren. Om 
nog meer gezinnen – ouders, kinderen en grootouders – samen op de fiets te krijgen.  

Na al die jaren is de Hivro gezinsfietstocht intussen bijna ‘een klassieker’ op de toeristische (streek)
kalender’, weet Hivro-voorzitter Luc Van Moer.  Ook dit jaar zal een valkenier weer aanwezig zijn, 
de kinderen kunnen hun nog verder uitleven op de springkastelen.   

De opbrengst van de 18de gezinsfietstocht gaat naar het vernieuwde verkeerspark van Hivro. Er 
werd fors geïnvesteerd in allerlei nieuwe verkeersattributen voor het behendigheidsparcours. Het 
bestaande verkeerspark werd de voorbije jaren immers intensief gebruikt door de Willebroekse 
scholen, alsook daarbuiten, onder andere zijn we al te gast geweest in Schilde, Herentals en Turn-
hout.  Met  het verkeerspark, opgesteld op de speelplaats of in de turnzaal, oefenen de leerlingen 
van de lagere scholen hun fietsbehendigheid. Sinds kort kunnen ook de lagere (middelbare) scholen 
in Puurs, Bornem en Sint-Amands, voor de lessen verkeersopvoeding, gebruikmaken van het Hivro
- verkeerspark. In een levensechte opstelling worden reële en mogelijk gevaarlijke verkeerssituaties 
nagebootst. De deskundige Hivro-vrijwilligers leren de kinderen hoe ze juist – en vooral veilig – 
moeten reageren in het steeds drukker wordende verkeer.  

Voor de organisatie van de gezinsfietstocht slaan Hivro, de Willebroekse Gezinsbond (afdelingen 
Willebroek, blaasveld-Heindonk en Tisselt), de Fietsersbond-afdeling Klein-Brabant-Vaartland en 
het Willebroekse gemeentebestuur op zondag 3 juni de handen stevig in elkaar.  Dit jaar schenkt het 
Willebroekse gemeentebestuur ook een budget van € 1500 aan de Willebroekse School met de 
meest  procentueel deelnemende leerlingen, die zij vrij mogen be-
steden aan verkeersveiligheid in en rond hun school. 

Luc Van Moer, voorzitter Hivro vzw. 



 

 



 

 

Evenementen Gezinsbond:  

 - Kleuterturnen 10 lessen vanaf 15 september t/m 1 december 2018 van 10.30u tot 11.30u. 

 - 10 juni 2018   Vaderdagontbijt. 

 - 10 november 2018    Wandeling “Het land van Saefthinge” om 10u. 

Gezinsbond 

Leeft met u 

mee !! 




