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‘Vollenbike’ weer in het zadel in Vorst voor drie woensdagen op rij 
  
 

De gemeente Vorst lanceerde afgelopen woensdag haar traditionele ‘Vollenbike’ op het Sint-
Antoniusplein. De twee andere evenementen van hetzelfde type volgen op 11 en 18 mei, op het Sint-
Denijsplein. 

 

De hele maand mei wordt in de gemeente immers de fiets in de bloemetjes gezet, voor de 7e editie van 
‘Vollenbike’. Op het programma op deze woensdagen, van 14.00 tot 18.00 uur: fietsherstelateliers, 
leren fietsen voor jong en oud, begeleide fietstochten om de gemeente te ontdekken, 
behendigheidsparcours, informatie voor – al dan niet beginnende – fietsers, en een grote parade op 18 
mei om 17.30 uur. 

 

In het kader van dit evenement wordt er op 11 mei een fietsbeurs georganiseerd op het Sint-Denijsplein. 
Inwoners worden uitgenodigd hun oude fiets te koop aan te bieden of een tweedehandsfiets op de kop 
te tikken. 

 
De ‘Vollenbike Challenge’ loopt van 2 tot en met 31 mei 2022 in 10 Vorstse scholen. In totaal zullen 
meer dan 1000 leerlingen uit het basisonderwijs de uitdaging aangaan om de hele maand mei met de 
fiets naar school te komen.  Met deze ritten kunnen zij zoveel mogelijk punten voor hun klas verzamelen, 
waarbij het de bedoeling is om gedurende 30 dagen zoveel mogelijk ritten te maken. Op elke 
deelnemende school werd een opleiding aangeboden aan ouders die wilden leren hoe ze veilig met hun 
kinderen in het verkeer konden fietsen. 
 

“Na twee jaar zoeken naar creatieve oplossingen om Vollenbike mogelijk te maken, ben ik blij dat dit 
evenement dit jaar weer in zijn volle glorie kan plaatsvinden. We kijken nu al uit naar een grote opkomst 
voor de fietsparade op 18 mei! ”, aldus de schepen van Mobiliteit, Esmeralda Van den Bosch (Ecolo-
Groen). 
 

 

Wilt u meer informatie of een interview?   

Caroline Corbiau, 0490 52 49 48 

 

 
 
Wie zijn zij? 
 
De tien scholen die deelnemen aan de ‘Vollenbike Challenge’ zijn Les Bruyères, La preuve par 9, Arc-
en-ciel, de Bemptschool, Sainte-Alène, Saint-Antoine, Saint-Augustin, Institut Saint-Denis, Parkschool 
en Sint-Augustinus. 


