
 

 

 

 

Aan (de ouders van) de leerlingen van de Merelbeekse scholen 

 

 

 

‘HELDEN OP DE FIETS,  
ZET je niet in de ZAK’  

ook op jouw school! 
 

 

 

Beste, 

 

Goed nieuws! De fietscampagne ‘HELDEN OP DE FIETS, ZET je niet in de ZAK’ vindt ook in 

2022 plaats! De actie laat onze schoolkinderen als helden door het leven gaan: helden 

gaan immers met de fiets, te voet, per step, cogart,.. naar school! 

 

Omwille van paasmaandag op 18 april starten we een dagje later en loopt de actie vanaf 

dinsdag 19 april tot en met vrijdag 13 mei 2022 op alle basisscholen in 

Merelbeke.  

 

Stempels verzamelen op een spaarkaart 
 
Leerlingen die met de fiets of te voet naar school komen, ontvangen per schooldag  

1 stempel op hun spaarkaart, ongeacht het aantal afgelegde trajecten. De 

spaarkaarten en stempels worden enkel door de scholen uitgedeeld. 

 

Het is niet noodzakelijk dat het gehele traject tussen school en woonplaats te voet of met 

de fiets wordt afgelegd. Dat is voor sommige leerlingen die op grotere afstand van de 

school wonen immers niet altijd evident. We willen dat elke inspanning om zich duurzamer 

te verplaatsen wordt beloond. Als ze niet met de auto vlakbij de schoolpoort worden 

afgezet, kunnen dus ook leerlingen die een gedeelte van het traject op een duurzame 

manier afleggen meedoen aan de actie. 

 

 

Heldendaden worden beloond 
 
Met de stempels op hun spaarkaart worden de leerlingen beloond voor hun heldendaden. 

Wie 5 stempels heeft bijeen gespaard, kan op de school een lekkere sesamreep 

krijgen. De meester of juf markeert dan op de kaart dat de leerling in kwestie zijn 

tussentijdse beloning heeft verdiend door het vakje met ‘sesamreep’ af te stempelen bij 

ontvangst ervan. Met dezelfde kaart kunnen verder stempels gespaard worden. Volle 

spaarkaarten met 10 stempels voor duurzame verplaatsingen en 1 stempel voor de 

tussentijdse beloning worden ten laatste op woensdag 18 mei 2022 afgegeven op de 

school. In ruil daarvoor krijgen de leerlingen alvast een fietsaccessoire  cadeau!   

 

Alle volle spaarkaarten worden door ons bij de scholen opgehaald, en daaruit worden de 

uiteindelijke winnaars getrokken. De superheld die de eerste prijs wint, gaat naar huis 

met een go-cart.  We belonen daarnaast ook 40 helden met een tweede prijs in de 

vorm van een duurzaam cadeaupakket. 

 

  



 

 

 

De prijsuitreiking zal plaatsvinden op woensdag 8 juni 2022. De winnende leerlingen 

worden, samen met hun ouders, per brief uitgenodigd.  

 

Wij hopen op een enthousiaste deelname van u en uw kinderen! 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

dienst Ruimte      dienst Leefmilieu 

 

09 210 33 54       09 210 32 75 

werkeneconomie@merelbeke.be    duurzaamheid@merelbeke.be   



 

 
 
 
 
 
 

 

 


