Persbericht

Fairtrade fietstocht in Lede
Studenten Office management en Bedrijfsmanagement van Hogeschool Odisee organiseren op
vrijdag 13 mei een fietstocht in het teken van fairtrade. Vorig jaar al behaalde de gemeente
Lede de titel van fairtrade gemeente. In de fietstocht is een bezoek inbegrepen aan brouwerij
Kwibus in de Klinkaar.
Make it happen, choose fairtrade
De gemeente Lede organiseert samen met studenten Office management en Bedrijfsmanagement
voor de tweede maal een fietstocht van 20 kilometer door en rond de gemeente Lede. De fietstocht
start om 18u30 aan Huize Moens in Lede. Het einde is voorzien rond 21u met een muzikaal
optreden. Met dit evenement wil Lede inwoners stimuleren om fairtrade producten te gebruiken. De
fietstocht zal nadien het hele jaar door beschikbaar zijn aan de hand van een folder en een QR‐code.
Studenten leren evenement organiseren
“Voor ons is dit een ideale gelegenheid om een echt evenement te organiseren”, zeggen de
studenten van de opleiding Office management en Bedrijfsmanagement. “We leren op deze manier
samenwerken met externe organisaties, we leren vergaderen, een plan van aanpak en een
draaiboek opstellen, enz. We staan in voor de hele organisatie van a tot z”, aldus nog de studenten.
Fairtrade ambassadeurs
Roland Uyttendaele, burgemeester van Lede stelt ook enkele fairtrade ambassadeurs aan op het
evenement. De ambassadeurs komen uit alle leeftijdscategorieën: jong en oud. “We hopen op deze
manier verschillende generaties bewust te maken waarvoor fairtrade staat. Het is ook een ideale
gelegenheid om de band tussen de inwoners van Lede te versterken”, aldus Roland Uyttendaele.
Programma
De fietstocht start om 18u30 aan Huize Moens in Lede. De fietstocht omvat 20 km met daarin een
bezoek aan brouwerij Kwibus. De deelnemers krijgen een rondleiding in de brouwerij en worden
getrakteerd op een degustatie. Na de fietstocht kan men genieten van een fairtrade hapje en
drankje, vergezeld van sfeermuziek door een coverbandje uit Schellebelle. Het einde is voorzien
rond 21u00. Deelnemen kost 2 euro per persoon. In deze prijs is het bezoek aan de brouwerij, de
degustatie en een gratis consumptie en versnapering na de fietstocht inbegrepen. Inschrijven kan
via cultuur@lede.be. Vermeld je naam en het aantal deelnemende personen.
Meer informatie
Joke Brichau, student Office management, joke.brichau@student.odisee.be

