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FIETSDAGBOEK TINNE ROMBOUTS 

Mijn fietsweek startte geweldig. 

De zon was van de partij en 

deze ochtend wachtten enkele 

linedancers me op aan de kerk 

in Minderhout. Daar vertrok 

onze fietspool richting het 

Lokaal Dienstencentrum (LDC).  

De linedancers zijn recreatieve 

fietsers. Tijdens onze fietstocht 

praatten we over het gebruik 

van de fiets in Hoogstraten. Het 

is echt een sociaal gebeuren en 

bovendien nog gezond ook.   

 

Alles loopt op wieltjes in Hoogstraten  

Ik mocht met hen nog een 

dansje doen. Moeilijker dan 

fietsen, al die danspasjes… 

Ik zette koers richting het 

stadhuis. Want de leden van 

het schepencollege waren 

uitgenodigd om ook met de 

fiets te komen. Als de 

gemeenteraad dat kan, dan 

moeten zijn dat ook kunnen! 

Maar ook zij laten zich niet 

kennen en meldden zich mooi 

op tijd met de fiets op het 

stadhuis. 

‘Fietsen is gemakkelijk in 

te passen in dagelijkse 

activiteiten. Een bezoek 

aan vrienden, een rit naar 

de winkel. Bovendien is 

het een sociaal 

gebeuren’. 

 

 

 

 

 

Een ontspannen fietstochtje met de linedancers naar het Lokaal Dienstencentrum. 

Ze zijn de pioniers in het dienstencentrum en dansen er al sinds de startdag.  

Wat stond er op het 

programma ? 

 
• 8u00 vertrek thuis  

• 8u30 fietspool met de 

linedancers in Minderhout 

richting LDC 

• 12u45 verwelkomen van de 

collega’s uit het college die 

voor de gelegenheid met 

de fiets naar het stadhuis 

komen. 

• 19u30 thuiskomst, kletsnat 

maar ontspannen 

 

= TOTAAL 20 km 

= 3,7 KG MINDER CO2  

FIETSDAGBOEK TINNE ROMBOUTS 

Mijn gevoel vandaag: fietsen zorgt voor ontspanning 

Hoogstraten telt zes deeldorpen en dat zorgt voor een zeer 

uitgestrekte oppervlakte van 105 km2. Dat voelde ik meteen toen ik 

van Meerle naar Minderhout fietste. Onze gemeente telt heel wat 

kilometers fietspad en verschillende fietsroutes. Daarmee willen we 

recreatieve fietsers voldoende aanbod bieden en stimuleren om te 

fietsen. Vandaag merkte ik dat fietsen een heel sociaal gebeuren is. 

Onderweg kwam ik toevallig Piet en later Peter tegen. Fijn, want het 

was lang geleden dat ik beide gezien had. Zo zie je dat er veel 

voordelen zijn aan fietsen. We besparen benzine en CO2! We 

bewegen en komen bekenden tegen!    

De fietstocht naar het stadhuis zorgde 

voor een ontspannen sfeer op het 

Schepencollege.  


