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Feestje op de fiets

‘Het liefst wilden we iets doen met een bestaand
evenement omdat daar al mensen op afkomen. In de
Glind vond het LenteFestival LeF! plaats. Zo bedachten
we de Prokkelrit, een fietstocht met het LenteFestival
als tussenstop.’

Een prachtige fietstocht door bos en vallei. Wat wil je nog meer? Veel meer! Alleen al
de stempelposten zijn feestjes op zich. Je kunt onderweg van alles organiseren.
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Feestje op de fiets
•
•

Sluit aan bij een bestaand evenement.

•

Leg contact met ateliers, winkels, lunchcafés of een zorgboerderij.

•

Benader scholen. Misschien kunnen scholieren meehelpen als
maatschappelijke stage.

•

Denk ook aan sponsoring in natura, bijvoorbeeld iets lekkers,
een cadeautje of printkosten.

•

Kijk of je kunt samenwerken met bijvoorbeeld jongerenwerk of
een welzijnsorganisatie. Dan heb je meer mensen die kunnen
helpen en misschien krijg je ook subsidie.

•

Als de stempelposten feestjes op zich zijn, dan is het contact
gemakkelijker tussen de mensen met en zonder verstandelijke
beperking.

•

Wil je graag dat cafés en restaurants meedoen? Zoek dan lang
van tevoren contact met de eigenaren.

•

Houd rekening met uitgaven voor eten en drinken voor vrijwilligers en standhouders.

‘Een stop bij een Prokkel leverde behalve een stempel
ook een gesponsord artikel op, bijvoorbeeld een
krentenbol, bidon, ijs of appel.’

Zorg voor een start- en aankomstplek waar ruimte is voor veel
fietsers.

‘Leuke stempelposten inrichten, dat was geen
probleem. Bij een theehuis kwam een marktje van
een winkel die meedeed. Op een andere plek kon je
‘fietstaskunst’ kopen: kleine cadeauartikelen die zijn
gemaakt door mensen met een verstandelijke beperking. Elke stop was een Prokkel op zich.’

•
•

Houd rekening met slecht weer en weinig fietsers.

•

Laat de Prokkels door de ene groep mensen organiseren, en
de fietstocht door een andere groep.

Zorg dat de stempelposten op zichzelf staande Prokkels zijn
en een eigen publiek trekken.
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‘Fietsers waren haast bevlogen over wat ze onderweg
hadden gezien. Organisatoren van de Prokkels, zoals
de mensen van kunst- en cadeauwinkels, kwamen in
contact met nieuwe klanten.’
Variaties
puzzelrit, speurtocht of wandeltocht
* Een
zorglocatie naar zorglocatie fietsen
* Van
voor mensen die niet alleen kunnen fietsen,
* Maatjesproject
eventueel met tandems
bijvoorbeeld met een school een expositie
* Samenwerken,
organiseren of de school gebruiken voor de start of aankomst
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