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IEPERSE ORGANISATIE GESELECTEERD ALS PROJECT VOOR DE WARMSTE WEEK

Vondels start met eigen fietsclub
IEPER Vondels vzw is één van de 200 organisaties en
projecten die geselecteerd werden als goed doel voor
De Warmste Week. Met het geld willen de cliënten en
begeleiders van afdeling De Milieuboerderij De Palingbeek een nieuwe fietsclub voor mensen met een
beperking lanceren: de Westhoek Tribike Flandriens.
DOOR TOM GHEERAERT
De Warmste Week draait dit jaar
rond één centraal thema: ‘Kunnen zijn wie je bent.’ Van 18 tot
en met 24 december maken
MNM.be en Studio Brussel samen
radio rond dat thema, live vanuit
Mechelen. Traditiegetrouw worden aan De Warmste Week ook
heel wat acties voor het goede
doel gekoppeld. Er werd een 200tal projecten geselecteerd, waarvan 25 in West-Vlaanderen. En
daarvan is Vondels vzw er één
van.
Deze vereniging biedt ondersteuning aan meerderjarige personen
met een (vermoeden van) beperking, op vlak van wonen, werken
en vrije tijd. De Milieuboerderij,
aan de rand van De Palingbeek in
Zillebeke, is één van de vele ra-

dartjes in het netwerk van Vondels vzw. “Iedere woensdag gaan
we met de cliënten de baan op
voor een fietstochtje”, zegt teamcoach Kris Vandenbroucke. “Met
hulp van de acties voor De Warmste Week willen we nu de volgende stap zetten en een fietsclub
oprichten voor mensen met een
beperking.”

We zien v.l.n.r. Jody Maerten, Bianca Decroix, Brecht Bostyn, Surmela Vanbelleghem, Eric Soetaert, Kris Vandenbroucke,
Jonathan Lammers, Dieter Rosseel, Luc Desomer, Domingo Depuydt, Matthias Brugghe, Kobe Witdouck, Michael Bollein,
Delfien Leune, Jeroen Bretin, Danny Dejonghe en Janne Deneckere. (foto TOGH)

FIETSEN OP EIGEN TEMPO
“Onze club zal WTF heten”, pikt
cliënt Michael Bollein uit Ieper in.
“Dat staat voor Westhoek Tribike
Flandriens. We fietsen dus met
driewielers, maar ook met tandems en gewone fietsen. Het belangrijkste is dat iedereen op
eigen tempo kan meefietsen. Met
het geld van De Warmste Week
willen we vooral nieuwe speciale
tenues met ons zelf ontworpen

logo erop kopen, maar ook helmen, drinkbussen, fluohesjes…”
“Ook de aankoop van nieuwe fietsen staat op ons verlanglijstje”,
gaat Kris Vandenbroucke verder.
“Zo’n tandem en tribike kosten
immer veel geld, maar van de
mutualiteit krijg je daar maar om
de tien jaar een klein stukje van
terug. Voor ons als vzw is dat heel
moeilijk om dat zelf af te betalen.

We zouden dus graag willen investeren in extra driewielers en
tandems.”

ZELFGEMAAKTE SOEP
Ook bij Vondels vzw steken ze de
handen uit de mouwen om De
Warmste Week te steunen. Zo
gaan ze komende week op dinsdag, woensdag en donderdag
soep verkopen, gemaakt van

groenten uit de eigen tuin. “In het
verleden deden we onze acties
voor de Warmste Week ten voordele van andere organisaties dan
onszelf”, vervolgt Kris. “Vorig jaar
hebben we ook het bedrag gaan
afgeven in Wachtebeke. Woensdag kregen we trouwens een uur
airplay op MNM.be tussen 12 en
13 uur. Alle medewerkers en clienten mochten muziek kiezen.”
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