
	 Nieuwe(re)	fiets
Wie een vrij nieuwe fiets heeft, zal het voorzichtig 
moeten aanpakken. Anders zullen je ouders niet 
tevreden zijn met jouw upgrade! Wat kan je doen? 
Je kan speelkaarten aan je spatbord bevestigen met 
wasknijpers. Dan tikken die over de spaken en lijkt 
je fiets het geluid te maken van een brommer! Je kan 
stickers op je fiets kleven en gekleurde sterretjes op 
je spaken vastklikken. Wie handig is, kan een zade-
lovertrek naaien of haken. Op www.kits.be vind je 
een link naar een site met een handleiding voor het 
haken van een zadelhoes. Gebruik overschotjes in 
leuke kleuren! Wanneer je een fietsmand hebt, kan je 
die opleuken met gehaakte bloemen, sleutelhangers 
of poppetjes.

	 Gehoord	en	gezien	worden
En wat dacht je van een gekke fietsbel met het 
geluid van een dier of een sirene? Een zogenaamd 
spaaklicht bevestig je uiteraard op je spaken. Zo val 
je in het donker heel erg op. Als je er wat geld tegen-

aan wil gooien, kan je een monkey light kopen. Dat 
isledverlichting die tijdens het rijden in het donker 
verschillende figuren maakt met licht. Je kan ook een 
bloemenkrans aan je stuur bevestigen. Zo’n krans 
kan je gewoon kopen. Maar waarom geen bakjes met 
echte (veld-)bloemen hier en daar aan je stalen ros
bevestigen? Klimaatactiviste Greta Thunberg heeft 
zo’n bloemetjesfiets. Gezellig, en puur natuur!

	 Oude(re)	fiets
Als je een oude(re) fiets hebt, dan kan je helemaal 
loos gaan! Gebruik een kwast of spuitbus en schilder 
je tweewieler in een fris kleurtje. Je kan ook kleuren 
combineren. Wanneer je veel geduld hebt, borstel je 
je fiets in meerdere kleuren. Je frame in het groen, de 
wielen in oranje en je stuur in fluo geel? Alles kan! 
Ook heel fijn is je hele fiets beschilderen met streep-
jes in diverse kleuren. Of met spatjes of bolletjes! Je 
kan ook je spaken een flinke kleurbeurt geven. Een
andere mogelijkheid is je fiets beplakken met bij-
voorbeeld aluminiumfolie. Zorg er dan wel voor dat 
je over goede lijm beschikt! Succes!

Pimp je fiets!
De meeste kinderen en jongeren hebben een 
fiets. Vaak is dat een vrij saai vervoermiddel. 
Gelukkig valt daar wat aan te doen. Met weinig 
moeite kan je je fiets pimpen!

Doe-het-zelf!
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Doen!


