
Knipperlicht   
Jrg.3 nr. 4 – juni 2007 
 
Juni, voor vele ouders een maand van drukte en 
spanning, hoopvol uitkijkend naar het welslagen 
van zoon- of dochterlief. Nog even en de 

schoolpoort gaat weer voor twee maanden  dicht. Maar vooraleer dit 
schooljaar definitief de boeken sluit, willen wij als verkeerswerkgroep 
nog graag even een evaluatie maken van ons voorbije werkjaar. 

Evaluatie verkeersweek 
De verkeersweek, die ondertussen al aan haar 6de editie toe was, ging 
dit jaar door van 7 tot en met 11 mei. Door een - door de gemeente 
geplande - sportdag op dinsdag 8 mei kregen de kleuters een hele dag 
de school voor hen alleen. Dankzij de fantastische inzet van twee 

enthousiaste 
stagiaires werd de 

speelplaats 
omgetoverd tot een 
heus verkeersparcours 
waar de kleuters heel 
wat interessante 
ervaringen opdeden. 
 
De verkeersweek was 
zonder twijfel een 
succes. Een zeer 
groot aantal kinderen 
kwam te voet of met 
de fiets naar school, 
wat het autoverkeer 

ten goede kwam. De Bouchoutlaan en het Pleintje voor de kerk werden 
tijdens de verkeersweek ’s morgens en ’s avonds autovrij gemaakt, 
alles in het voordeel van de zwakke weggebruiker.  
 
De weergoden waren ons tijdens de verkeersweek niet altijd goed 
gezind. Na die lange periode van droog weer volgde er die maandag 
hevige regenval. De wegen waren spiegelglad. Daardoor gebeurde er 
helaas op de Nieuwelaan een zeer spijtig verkeersongeval waarbij een 

mama en haar dochtertje betrokken waren. Gelukkig waren zij enkele 
dagen later weer op de been. 
 
Onze kinderen slaagden erin om van de Sinte-Maartenschool een Vijf-
sterrenschool te maken. Vijf opdrachten werden zonder problemen 
vervuld:  

� de kleuters versierden de school met tekeningen over veilig 
verkeer; 

� 250 ouders begeleidden hun kinderen naar of van de school; 
� 100 fietsen van het 4de tot het 6de leerjaar voldeden aan alle 

voorschriften; 
� alle leerlingen, gekleed in fluo-hesjes, maakten een ketting rond 

de school; 
� alle fietsbellen weerklonken samen ter afsluiting van de 

verkeersweek. 
 

Vrijdagnamiddag werd de verkeersweek feestelijk afgesloten met een 
swingend optreden van de ‘SMS-band’ met als bekende gasten o.m. 
meester Bruno en meester Stef. Tot groot jolijt van de feestende kinderen 
moesten ook alle leden van de verkeerswerkgroep plaatsnemen bij 
kapper Maarten. Ze kregen er van hem een gratis fluo-kleurtje bij. Wie dit 



alles nogmaals wil herbeleven, neemt best een kijkje op de website van 
de school. 
 
De verkeersweek kon slechts gerealiseerd worden dankzij de inzet van 
velen. Wij willen hier heel speciaal de externe vrijwilligers bedanken. 
Julien van Lint, de fietshandelaar uit Meise-centrum, die zijn vrije 
maandagnamiddag heeft opgeofferd voor een interessante “fietsles” 
aan onze 6de-jaars, de enthousiaste leden van de ‘SMS-band’ en 
natuurlijk ook de vele vrijwillige ouders en sympathisanten die 
enkele uurtjes van hun kostbare ‘vrije’ tijd besteedden aan het 
begeleiden van ons jonge volkje. In het bijzonder ook een speciale 
dank aan de politie van politiezone KLM die zeer regelmatig aanwezig 
waren en heel wat fietscontroles hebben uitgevoerd. We danken 
tenslotte ook Marcel Belgrado, onze burgemeester, en  Marie-Jeanne 

Thaelemans, schepen voor mobiliteit, die zeer begaan zijn met het 
thema ‘Verkeersvriendelijk en Veilig naar school.’ Dankzij hen werd de 
Bouchoutlaan uiteindelijk een éénrichtingsstraat. Onze fietsers 
kunnen nu veiliger de school in- en uitfietsen. 

Korte-ritten-contract 
Het korte-ritten-contract was aan zijn tweede ronde toe en kende opnieuw 
een groot succes. Het liep van 7 mei tot zaterdag 16 juni. Het doel is om 
zoveel mogelijk kinderen en ouders ervan te overtuigen om hun korte 
afstanden, zoals woon- schoolverkeer, met een milieuvriendelijk 
alternatief dan de auto af te leggen. Vooral leerlingen uit het 4de, 5de en 
6de leerjaar deden enthousiast mee en gelukkig waren de vele zonnige 
dagen een extra stimulans. In totaal namen 101 kinderen deel, goed voor 
2160 korte verplaatsingen en een besparing met de wagen van 8831 
km. Proficiat aan alle deelnemers! 

 
Opgelet 

Regelmatig worden er in 
Meise politiecontroles 
doorgevoerd, nu eens 
preventief, dan weer 
verbaliserend. Er wordt 
onder meer toegekeken 
op overdreven snelheid, 
op het dragen van de 
gordel, op het gebruik van 
de GSM achter het stuur 
en op de naleving van de 
borden met plaatselijk 
verkeer. U bent 
gewaarschuwd!!!!! 

Tot volgende keer!  

Joris Delannoy, Marleen Kin, Bruno Nica, Jan Schamp, Ilse Vaeremans 
en Kathleen Van Sweevelt 
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