
Rotary Deinze: 

Info@rotaryclubdeinze.be 

Vergaderen elke maandag in 

de Auberge du Pêcheur te 

Sint Martens Latem 

1ste en 3de maandag van de 

maand van 19:30—22:00,  

andere maandagen van 

12:30—14:00 
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Het Rotary Deinze clubleven 

Wekelijks hebben de clubleden de gelegenheid elkaar te ontmoeten. Het kan 
gaan om een gezellig samenzijn maar er zijn ook boeiende sprekers uit  

diverse disciplines: kunstenaars, academici, ondernemers, (top)sporters, medici,…  

De vergadering kan vervangen worden door bedrijfsbezoeken, tentoonstellingen, 
bezoeken aan bevriende clubs of een themareis.  

Elk lid maakt deel uit van een werkgroep. Zo is er bijvoorbeeld de commissie ver-
antwoordelijk voor de fundraising (het wijnevent) en de commissie dienst aan de 
gemeenschap verantwoordelijk voor de aanbreng en opvolging van de  

projecten. Binnen de commissie beroepsactie wordt het project Rotary en Toe-
komst, Wetenschap en Techniek gecoördineerd alsook de andere lokale pro-
jecten t.b.v. jongeren (verkeersactie, school zonder pesten,…) 

www.rotaryclubdeinze.be 

twitter.com/RotaryDeinze 

www.facebook.com/ 
rotaryclub.deinze 

In deze uitgave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotary Deinze 
jaarlijks exclusief 

wijnevent  
zie pagina 13 

Graag stellen wij u het eerste jaarboek van onze service-
club ‘Rotary Deinze’ voor. Rotary is meer dan een vrien-
dengroep met leden uit verschillende vakgebieden.  
Hoewel vriendschap centraal staat, is één van onze be-
langrijkste doelstelling dienstbetoon.  

Het internationale jaarthema 2019-20 ‘Rotary connects 
the world’ zet die visie extra in de kijker.  

Om dit sociaal engagement te verwezenlijken, verwerven 
wij fondsen waarmee we verschillende sociale, pedagogi-
sche, medische en andere projecten in de regio, nationaal 
en wereldwijd, steunen.  

In deze brochure kan u kennismaken met enkele van onze 
projecten.  

Het jaarlijkse exclusieve wijndegustatie evenement, aan de 
boorden van de Leie, is onze belangrijkste inkomstenbron. 

Daarom hoop ik dat we elkaar ontmoeten op vrijdag-
avond 18 oktober in de Auberge du Pêcheur te Deurle 
met een goed glas wijn en heerlijke hapjes.  Tafelen met 
vrienden en terzelfdertijd goede doelen steunen:  Rotary 
connects the world!  
 
 

Werner Coussement, voorzitter Rotary Deinze 2019-2020. 

2019– 2020 
Jaargang 1, uitgave 1 

©
 R

o
ta

ry
 D

ei
n

ze
, V

.A
.:

 W
er

n
er

 C
o

u
ss

em
en

t,
 v

o
o

rz
itt

er
 R

o
ta

ry
 D

ei
n

ze
, 2

0
1

8
-2

0
1

9
, K

o
rt

ri
jk

se
st

ee
n

w
eg

 1
3

2
, 9

8
3

0
 S

in
t-

M
a

rt
en

s-
La

te
m

 

SAVE THE DATE, 18 OKTOBER 2019 

Waar staat Rotary voor? 2 

6 focusgebieden 2 

Bijdragen aan sociale doelen 4 

Rotary Foundation 4 

End Polio Now 5 

Polyphony Foundation 5 

Structurele Partners 6 

School zonder pesten 8 

Verkeersveiligheid 9 

Wetenschap & Techniek 10 

Youth Exchange 12 

Fondsenwerving 13 

Sponsors 14 

Leden 15 

Clubleven 16 

JAARBOEK ROTARY DEINZE 
2019-2020 



Rotary in cijfers 

 

Wereldwijd telt Ro-

tary 1,3 miljoen le-

den verspreid over 

meer 35 000 clubs in 

meer dan 200 lan-

den.  

In België en Luxem-

burg samen zijn er 

±11.000 leden en 

300 clubs.  

Elke Rotariër kan, 

waar ook ter wereld, 

op bezoek bij een 

andere club, hij of zij 

is er altijd welkom.  

Rotary Deinze telt 53 

leden en bestaat 

sinds 1965. 

Rotary is meer dan een vrijblijvende vriendenclub. Rotari-
ërs zijn vrienden die een referentie zijn in hun metier en 
waarvan een hoogstaande beroepsethiek verlangd wordt. 
Binnen Rotary leren we van elkaar en kunnen we in open-
heid discuteren. Zo is Rotary een netwerk, waar we elkaars 
expertise erkennen en gebruiken ten dienste van de ge-
meenschap..  

“Samen werken we aan een wereld waar mensen zich ver-
enigen en acties ondernemen om een duurzame voortuit-
gang teweeg te brengen, in de wereld, in onze lokale ge-
meenschap en in onszelf.”  

Dit is Rotary Foundations’ mission statement van waaruit 
we internationale acties steunen. Zo heeft Rotary een 30 
jaar geleden het ambitieus plan gehad om polio de wereld 
uit te helpen en dankzij de ca. $1.7 miljard steun zijn we 
zeer dicht bij een poliovrije wereld. Hiervoor geniet Rotary 
de steun van de VN en de Bill & Melissa Gates foundation. 
Rotary Deinze levert jaar na jaar haar bijdrage aan dit pro-
ject.  

We concentreren onze acties rond 6 focusgebieden:  

Vrede | Gezondheidszorg | Schoon water | Moeder & kind | Onderwijs | Lokale economie 

 

 

 

“Service above Self.” 

Wat is Rotary en waar staan we voor? 

6 focusgebieden. 

Als Rotary Deinze maken we 
deel uit van Rotary Interna-
tional. Dit is een belangrijke 
serviceorganisaties die als 
enige een consultatieve stem 
heeft bij de VN en bij  
UNECSO.  

Rotary is een vereniging 
waar vrienden met allerlei 
achtergrond samenkomen 
om iets te beleven.  
Vriendschap is de kern van 
ons verhaal. 

Zoals de stichter van Rotary 
(Paul Harris) het omschreef : 
“Friendship was the foundati-
on rock on which Rotary was 
built and tolerance is the ele-
ment which holds it toge-
ther.”  

Vriendschap zien we  als ba-
sis voor service.  

De leden verenigen zich on-
der het motto:  

Service above Self 
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Leden Rotary Deinze 

AGNEESSENS Christian 

AMELOOT Walter 

BLINDEMAN Elwin 

BOUCKAERT Mathieu 

COLLE Bruno 

CORNELIS Dirk 

COUSSEMENT Werner 

DE BRUYCKER Jacque 

DE JONCKHEERE Marc 

DELEU Dirk 

DE MEYER Hans 

DEMEYER Jan 

DE REGGE Johan 

DE ROO Peter 

DE SCHRIJVER Aster 

DEWITTE Geert 

DHONT Koen 

DIERICK Jean 

 

 

 

DIERICKX Wim 

EERDEKENS Karel 

EVENEPOEL Nico 

GOEMINNE Charlotte 

HEYERICK Sam 

LAGAST Joost 

LAURIER David 

LUTS Hans 

MAERE Christophe 

MAERE Patrick 

MAERTENS Christophe 

MASTELINCK Walter 

MORTIER Christophe 

MORTIER Eric 

NIJS Claude 

PEERS Theo 

RAES Dirk 

REEKMANS IVO 

 

VAN CAENEGEM Kris 

VAN CAUWENBERGHE Dirk 

VAN DEN BOSSCHE Louis 

VANDENHAUTE Hans 

VAN DEN WEGHE Thierry 

VAN DE VOORDE Piet 

VANDEWALLE Karel 

VAN DE WEGHE Denijs 

VANDUYFHUYS Jean-Marie 

VAN EECKE Jo 

VAN HEUVERSWYN Tom 

VAN HUFFEL Gert 

VANLANCKER Wim 

VERSELE Gwijde 

VERSICHELE John 

VERTONGEN Dirk 

WYBO Yves 

Bezoek aan Aachen, samen 
met de vrienden van  

Rotary Hildesheim-
Rosenstock. (April 2016) 
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Onze Sponsors 

Dein z e 

NV Apotheek Hoste  
Apr. Charlotte Goeminne  

Projecten van Rota-
ry Deinze: 

SCHOOL ZONDER PESTEN 

VOEDSELBANK 

HET PROMOTEN VAN 

WETENSCHAP & TECHNIEK 

IN HET ONDERWIJS 

VERKEERSVEILIGHEID I.S.M. 

SCHOLEN VAN DEINZE 

END POLIO NOW VIA  

ROTARY FOUNDATION 

Ons engagement naar de gemeenschap  
als onze concrete invulling van het  
service-ideaal. 

Met onze middelen willen we een zo groot mogelijk 
impact met een zo lang mogelijk effect.  

Voor internationale projecten werken we met de 
hefbomen Rotary International, zodat we zoveel mo-
gelijk focus kunnen leggen op concrete lokale ac-
ties . 

We werken hiervoor samen met het stadsbestuur, de 
scholengemeenschap en het bedrijfsleven. 

3 

Growing Local  
Economies 

Promoting Peace Saving Mothers & 

Supporting Education Clean Water Fighting Disease 

Projecten rond 6 thema’s 



Rotary Deinze 
helpt en steunt  
internationale  
én lokale pro-
jecten. 
 

 

Internationaal 
kiezen we zelf 
projecten maar 
participeren we 
ook via onze  
bijdragen aan Ro-
tary International. 
 

Verdeling bijdragen aan sociale doelen. 
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Rebuilding lives | The Power of Light | Healing Thousands 

 

Voor internationale projecten werken we samen met ande-
re clubs en krijgen we steun van de Rotary International. 

Recent hebben we een project gesteund van de Congolese  
Dr. Mukwege. Hij kreeg in 2018 de nobelprijs voor de vre-
de omwille van zijn werk met slachtoffers van sexueel 
(oorlogs) geweld. Een werk dat hij vaak in moeilijke om-

standigheden moet uitvoeren. 
 

(www.hopitaldepanzi.com). 

Momenteel onderzoeken we een project in Ethiopië 

 

Rotary Foundation is vandaag een fonds met een waarde van 
meer dan  

Reeds meer dan 20 jaar organiseert RC Deinze in oktober een wijnproefavond. Hier-
mee start een wijnverkoop ten voordele van onze sociale doelen. Begin december 
zijn de wijnen beschikbaar als eindejaarsgeschenk of om zelf van te genieten.  

  

 

 

De wijnen:  

Een panel selecteert een 40-tal wijnen in verschillende prijsklassen. Naast enkele 
klassiekers zorgen we ook voor ontdekkingen.  

Dit jaar gaan we op zoek naar Belgen die mooie wijnen maken. Nog voor België te-
rug op de wijnkaart gezet werd door enkele visionaire avonturiers hebben enkele 
Belgen hun passie voor wijn omgezet in een buitenlands avontuur. Aanvankelijk 
werden ze als ‘petit belge’ beschouwd maar stilaan hebben ze een plaats verworven 
tussen de grotere.  

 

 

 

 

De hapjes:  

De leerlingen en leerkrachten van Leiepoort Campus ST Theresia verzorgen het culi-
naire deel van de avond.  De positieve feedback over de kwaliteit van eten en ser-
vice, overtuigde ons om opnieuw een nieuwe lichting leerlingen uit te dagen. Ze 
mogen werken in de professionele keuken van Auberge du Pêcheur en worden er 
begeleid door het keuken- en zaalteam.  

 

 

 

Het event:  

Boven alles is het event een gezellig samen zijn onder vrienden en een fijne gele-
genheid om oude kennissen te ontmoeten. Op ontdekkingstocht langs de wijnen, 
botst je altijd wel op een boeiend verhaal… 

Fondsenwerving: wijn evenement 
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wijn.rotaryclubdeinze.be 
Voor de smartphone: wijn.rotaryclubdeinze.be/app 

Dit jaar focussen we ons op wijnen met een Belgische connectie. 

We verwachten jullie op  
vrijdag 18 oktober vanaf 19:30  
in de Auberge du Pecheur  
te Sint-Martens-Latem 



Het Rotary Youth Exchange Program (YEP) heeft 
aan jongeren de mogelijkheid om via een  
uitwisselingsprogramma in contact te komen met 
een andere cultuur. De jongeren leren de levens-
wijze van een andere land kennen. Zij krijgen een 
bredere kijk op de wereld op het moment dat ze 
aan maturiteit winnen 
(Meer info:  
my.rotary.org/en/document/youth-exchange-guide-exchange-students) 
 

 

Er zijn 2 types programma’s: 

Long term Exhange programs (LTEP) : 

Jaaruitwisselingen waarin de jongere een jaar school loopt in het buitenland., 
na het 6de middeljaar. De jongere verblijft in een 3-tal gastgezinnen. De Rota-
ry club die de jongere uitstuurt zal ook een uitwisselingsstudent ontvangen en 
dus voor scholing en gastgezinnen zorgen. Rotary Deinze heeft reeds meerde-
re jongeren uitgestuurd en ontvangen. De laatste het kwam uit Brazilië 
(schooljaar 15/16).  

Short term Exchange programs (STEP): 

Family-to family uitwisseling: 
Je gaat naar een gastgezin in het buitenland voor enkele weken en daarna 
komt de jongere van deze familie ook voor enkele weken naar jouw thuis.  

Vakantieprogramma’s (Holiday Exchange Program, HEP): 
Eén of meerdere Rotaryclubs organiseren een kamp met sport, cultuur en ple-
zier. Je verblijft samen met studenten uit verschillende landen bij lokale gastfa-
milies (voor jongeren tussen de 16 en 21 jaar).  

 
Elke Rotary club heeft binnen zijn rangen een verantwoordelijke voor deze pro-
gramma’s, een YEO (Youth Exchange Officer). Voor Rotary Deinze is dit Christophe 
Mortier. 

12 

www.hep.rotarybelux.org  

“I thought we would be closer to eradicating polio today  
than we are…”  Bill Gates 
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Internationale Projecten. 

Het uitroeien van polio is één van  
Rotary’s belangrijkste doelstellingen. 

Sinds ‘88 is het aantal poliogevallen we-
reldwijd met 99.9% gereduceerd. Zolang 
er 1 geval is kan de ziekte zich weer ver-
spreiden. Vandaar dat we verder  

strijden tot de wereld poliovrij verklaard 
kan worden. 

Via onze Duitse zusterclub Rotary Hildesheim Rosenstock  en onze vrienden van 
Rotary Club Tel Aviv kwamen we in contact met “Polyphony Foundation”.  

Jongeren met diverse etnische en religieuze achtergrond worden er samenge-
bracht om te musiceren. De Belgische ambassadeur omschreef dit als : “Het mooi-
ste vredesinitiatief in dit verdeelde land”. Als uitvalsbasis had de Polyphony Naza-
reth in Israël. In 2014 organiseerden we met hen een kerstconcert in de kerk van 

Nazareth (bij Gent) en haalden hiermee het VRT nieuws. 
Recent werd nog een concert georganiseerd in de kapel 
van het St Hendrikscollege in Deinze.  

 

Op die manier steunen we het opleidingscentrum en ge-
ven we de jongeren een unieke kans om hun talenten te 

tonen en te ontplooien in een internationaal kader met 
als boodschap dat door samen te werken men grootste 
dromen kan realiseren. Deze musici zijn zo ambassadeurs 

voor interculturele 

dialoog en verzoe-
ning. 



Jan Filliers was één brok sociaal en-
gagement. Door zijn beroep, maar 
ook door zijn persoon, bracht hij 
mensen samen.  

Als lid van Rotary Deinze stond Jan 
ook zeer open voor diensten aan 
de gemeenschap en in het bijzon-
der, aan mensen in nood.  

 

Zijn inspanningen en verwezenlijkingen op soci-

aal vlak, zullen dankzij het Fonds dat zijn naam 
draagt, worden gecontinueerd. Uit dankbaarheid 
voor wat hij was en voor wat hij de mensen ge-
geven heeft, wordt zijn naam gelinkt aan een ini-

tiatief met een uitgesproken menselijk en maatschappelijk doel.  

Het initieel doel van het “Fonds Jan Filliers” wordt als volgt omschreven :  

Beurzen uitreiken aan slachtoffers van een ongeval, waarbij de betrokkene 

blijvend verminkt of fysisch gehandicapt is ten gevolge van het ongeval. De 
beurs zal het slachtoffer ondersteunen in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. 
De ondersteuning kan bestaan uit een financiële bijdrage voor het bekosti-

gen van bijvoorbeeld hulpmiddelen om een droom te realiseren, ter beschik-
king stellen van specialisten bij een aangepaste begeleiding, on-dersteunen 
aangepaste studies, zinvolle vrijetijdsbesteding, sportactiviteiten, …. 

Structurele Partners van Rotary Deinze 

Door samen te  

werken kan men de 

grootste dromen  

realiseren.  

Een getuigenis: Bruno, 22j 

Een fietsongeval waarvan  
Bruno  slachtoffer was, had tetraparese 

tot gevolg.  
Voor Bruno, die altijd een sportieve 
jongeman was en wil blijven, is het   

beoefenen van sport een heel  
belangrijk deel van lichaams-

ontplooiing en sociaal contact.  
Na wat zoeken en uitproberen kwam 

Bruno terecht bij rolstoelrugby, een sport waar Bruno zich thuis voelt en verder wil 
trainen en beoefenen op hoog niveau. 

6 

www.fondsjanfilliers.be 
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Het project heeft als doel kinderen van het basison-
derwijs te enthousiasmeren voor “Wetenschap en 
Techniek“. Jongeren zullen hierdoor meer belang-
stelling krijgen voor het aanbod van wetenschappelij-
ke en technische studierichtingen, de zogenaamde 
S.T.E.M. richtingen.  

Concreet organiseren we bedrijfsbezoeken voor de 
leerlingen van het 5de leerjaar. In de klas worden de 
bezoeken grondig voorbereid, dan volgt het  

bedrijfsbezoek en nadien is er nog een nabespreking.  

In het schooljaar 2018/19 hebben 265 leerlingen uit Deinze samen 17 bedrij-
ven bezocht. Dit project 
loopt ook in andere ste-
den, waardoor meer dan 
2000 leerlingen, om en bij 
de 100 bedrijven bezoe-
ken.  

Elke 2 jaar organiseren 
we een conferentie, waar 
een award toegekend 
wordt aan een leerkracht 
en een bedrijfsleider die 
zich voor het project heb-
ben ingezet. 



Rotary ondertekende het S.T.E.M.-charter waarin we 
ons samen met het onderwijs, de politiek en het be-

drijfsleven engageren om jongeren te inspireren om 
te kiezen voor S.T.E.M.  

Voor zijn bijdrage in de opstart en de uitrol van 
dit project heeft een van onze leden een inter-

nationale Rotary-erkenning gekregen.  

De bedrijfsbezoeken van 5dejaars basisonder-
wijs zijn een voorbeeldactie. Ook hebben we bij-

gedragen aan de Lego WeDo-pakketten die de 
leerlingen van het 6 leerjaar leren kennis maken 
met programmeren en robotica. Deze pakketten 

ondersteunen ook het onderwijs in het VTI in Deinze.  

Rotary Deinze kent een award toe aan uitmuntende leerlingen van het 
technisch onderwijs, die studies industrieel ingenieur willen aanvatten. 
Rotary Deinze betaalt het inschrijvingsgeld aan de universiteit van een 

door de directie geselecteerde student. 

De doelstelling van dit project is om meer jongeren technisch - weten-
schappelijk te verankeren omdat onze onderne-

mers het moeilijk hebben om geschikte, tech-
nisch onderlegde, medewerkers te vinden.  
Technisch - wetenschappelijk opgeleide werkne-
mers kunnen dus uitkijken naar een mooie toekomst, 

hetzij als werknemer, hetzij als bedrijfsleider.  
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Kinderen uit het  
basisonderwijs  
enthousiasmeren 
voor “Wetenschap 
en Techniek“. 
 

Rotary Deinze kent 
een award toe aan 
uitmuntende  
leerlingen van het 
technisch onder-
wijs, die studies  
industrieel ingeni-
eur willen aanvat-
ten. 
 

De hulpverlening omvat voedselhulp, materiele hulp en 
sociale begeleiding. Ze wil een tijdelijke ondersteuning 

zijn om de maatschappelijke integratie van kansarmen 
te bevorderen. De hulpverlening verloopt in een sfeer 

van vertrouwen. Er 
wordt samengewerkt 

met andere sociale dien-
sten en hulpverleners.  

Iedere maand wordt voedsel bedeeld aan meer 

dan 400 personen, waarvan meer dan de helft 

kinderen zijn. Het betreft meer dan 100 gezin-
nen, waarvan 1 op 3 éénoudergezinnen met kinderen en 1 op 4 alleenstaand. 

Vele gezinnen hebben te kampen met schuldenlast.  

De werking van het Contactcentrum wordt volledig door vrijwilligers gedra-
gen.  

Rotary Deinze draagt reeds jaren bij aan de werkingskosten en financiert bvb 

de kosten voor elektriciteit van het verdeelcentrum zodat voedsel gekoeld 
bewaard kan worden.  

Structurele Partners van Rotary Deinze 

De werking van het 

Contactcentrum 

wordt volledig door 

vrijwilligers gedragen. 

Dienstverleningscentrum Heilig Hart Deinze biedt 
ondersteuning en zorg aan kinderen, jongeren en 
volwassenen:  

• met een licht, matig, ernstig tot diep verstandelijke 
beperking,  

• met een niet-aangeboren hersenletsel ;  
• met een psychische of autistische beperking;  

 

Wie overdag in het DVC verblijft, geniet van een ruim 
aanbod aan activiteiten en therapieën die zorgen 
voor optimale groei– en leerkansen.  

Het DVC streeft altijd naar een glimlach en een 
twinkeling in de ogen van de zorgvrager.  

Wie ook ‘s nachts in het DVC verblijft, woont samen met andere zorgvragers 
en begeleiders in een huiselijke sfeer.  

Wie thuis verblijft maar ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op 
DVC medewerkers voor individuele ondersteuning.  

Rotary Deinze steunt structureel het dagverblijf en helpt geregeld bij de aan-
koop van specifieke toestellen die comfort verhogend werken (bv.: een on-
ruststoel,…) 
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School Zonder Pesten vzw wil pesten bij kinderen zo-
veel mogelijk voorkomen en beperken, door van  
jongs af aan te focussen op preventie. Men werkt  
rond thema's als 'bespreekbaar maken van gevoelens', 
'omgaan met elkaar binnen de groep', 'omgaan met 
groepsdruk',…  

Sinds 2011 sponsort Rotary 
Deinze de interactieve schoolvoorstelling Victor en zijn  
Goedgevoelmachine voor de leerlingen van het 1ste leerjaar van 
de basisscholen in Deinze. Vanaf schooljaar 19/20 bezoekt Victor 
ook de basisscholen in Nevele.  

Victor is een gekke uitvinder. Samen met Victor gaan de kin-
deren op zoek naar ‘groene’ en ‘rode’ gedragingen, gedachten en gevoelens of naar 
aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag zoals pesten. De kinderen krijgen een Goed-
gevoel latje. Met deze mini Goedgevoel Machine kunnen ze eenvoudig tonen wat ze 
voelen en denken.  

Een school moet een plek zijn waar kinderen zorgeloos en in alle veiligheid kunnen le-
ren, spelen, samen werken en opgroeien.  

Lokale projecten samen met  
onze scholen en de lokale autoriteiten  

Fractie van een seconde... 

Onder impuls van het Fonds Jan Filliers hebben we sinds schooljaar 17/18 de  
theaterproductie “Een fractie van een seconde” naar Deinze gehaald. Hierbij richten 
we ons naar de leerlingen van het 5de middelbaar.  

Een fractie van een seconde. Meer is er niet nodig om je leven of dat van iemand 
anders overhoop te gooien. Eén zucht en het kan voorbij zijn. Of net niet. Zoals bij 
Rudy Claes. In 2003 overleefde hij een zwaar verkeersongeval. Ondanks zijn verlam-

ming acteert hij samen met Stef Vanlee in de theatervoorstelling ‘Fractie van een 
seconde’. Stef werkt sinds 1998 als spoed- en MUG-verpleegkundige. De twee erva-
ringsdeskundigen bundelden hun krachten en verhaal tot een pakkend geheel dat 

blijft hangen.  

'Fractie van een seconde' is een must see voor iedereen die dagelijks het verkeer 
trotseert en denkt dat het hem of haar niet kan overkomen. Een heerlijke  
combinatie van muziek, humor en situaties die uit het leven gegrepen zijn, nemen 

je bij de keel en laten beseffen dat alles start bij het maken van de juiste keuze.  
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www.schoolzonderpesten.be 

fractievaneenseconde.be 

Verkeersveiligheid 

Reeds vele jaren organiseert Rotary Dein-
ze samen met het stadsbestuur, de poli-
tie, drugpunt, de clb’s en scholen de 2-
daagse van de verkeersveiligheid.  

Doelgroep:  de leerlingen van het laatste 
jaar middelbaar onderwijs. Zij staan op 
het punt hun rijbewijs te halen. Door hen 
even uit de klas te halen en in een 4-tal 

workshops te wijzen op de 
uitdagingen en gevaren in het verkeer, wensen we het bewustzijn 
rond veilig verkeer te stimuleren. De crashtest en tolwagen simu-
leren een ongeval bij lage snelheid. Een rijsimulator meet reactie-
snelheden in wisselende omstandigheden. De politie animeert een 
sessie rond het behalen van een rijbewijs en de eerste stappen in 

het verkeer. Drugpunt behandelt de gevaren van alcohol en drugs in het verkeer. 
Tenslotte wordt nogmaals gewezen op het gevaar van de Dode Hoek bij vracht-
wagens en dit zowel vanuit het standpunt van de fietser als van de chauffeur.  
 

Als deze actie over de jaren heen al was het “slechts”  

1 dodelijk ongeval heeft kunnen vermijden, is het de  

inspanning meer dan waard. 

Lokale projecten samen met  
onze scholen en de lokale autoriteiten  
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