lokal@cyclo.org

CATALOGUS
CYCLOLOKAL

EEN AANBOD VAN ACTIVITEITEN
DIE DE MECHANIEK IN JE LOSMAAKT

-------------------------------

Educatieve workshops voor scholen, verenigingen,
openbare diensten en privéinitiatieven

NIVEAU

VÉLOFUN

-----------

Via ludieke fietsanimaties maken de deelnemers van je groep
kennis met de fiets. Want fietsen is leuk, gemakkelijk én uitdagend
tegelijk !

NIVEAU

INLEIDING
FIETSMECHANIEK

-------------------

Ludieke, pedagogische activiteiten die je de wereld
van de fietsmechaniek doen ontdekken : welke onderdelen zijn er,
waarvoor dienen ze en welk gereedschap hoort erbij ?

NIVEAU

OPLEIDING
FIETSMECHANIEK

-------------------

Na het volgen van deze workshops kan je zelf je fiets onderhouden
en misschien zelfs kleine herstellingen uitvoeren.

NIVEAU

EEN EIGEN PROJECT

----------------------

CycloLokal ondersteunt jouw groep bij het lanceren van een
eigen fietsproject. Een fietsbrocante, een eigen herstelatelier
of iets creatiefs ? CycloLokal zet je op het juiste (fiets)pad !
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PRAKTISCHE INFO
EN PRIJZEN
--------------NIVEAU
VÉLOFUN
Nieuwigheden 2022 !
Uitleenpakketten voor groepen en scholen

Ontleen workshopmateriaal om zelf te gebruiken met je groep, waar en
wanneer je wil! Met een gemakkelijke abonnementsformule kan je gedurende
het hele jaar van een geselecteerd Velofun-assortiment gebruikmaken. Je krijgt
als begeleider een korte introductie over hoe je de workshop het best kan
uitvoeren met je groep. Dit abonnement geldt voor de volgende activiteiten:
recycle, voeldoos, pimp-my-bike, gezelschapsspelen.
• € 150 / jaar

Verhuur smoothie-bike, velo-Ventoux,
de mini-fietsjes of de crazy-bikes

Dit materiaal wordt enkel verhuurd voor publieke, fietsgerelateerde
evenementen op het grondgebied van Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De uitlener is verantwoordelijk voor het correct gebruik en staat zelf in voor
het vervoer. Het ophaaladres is Koolmijnenkaai 30-34, 1080 Molenbeek

• € 50 / uur per fietsmekanieker
Deze vormingen gaan meestal door in Het Atelier Participatif,
Vlaamsesteenweg 85, 1000 Brussel.

• € 100 / dag

NIVEAU
EEN EIGEN PROJECT

CyCLO animatoren

Begeleiding op maat van jullie noden en ideeën.
Contacteer ons om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Wens je een Velofun-workshop te organiseren onder begeleiding
van Cyclolokal’s animatoren ? Contacteer ons om samen te kijken wat
de mogelijkheden zijn. Enkel mogelijk na overleg !
• € 50 / uur / animator

NIVEAU
INLEIDING FIETSMECHANIEK
Forfaitair prijs materiaal en verplaatsing :
• € 100 voor scholen en non-profit verenigingen
• € 250 voor privéinitiatieven
+ €50 per uur per mekanieker of animator
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NIVEAU
OPLEIDING FIETSMECHANIEK

OOK MOGELIJK

• Huur een ruimte voor € 100 per dagdeel.
• Je kan voor verschillende groepen verschillende formules combineren.
Contacteer ons en we bespreken samen alle mogelijkheden.

BELANGRIJK VOOR ALLE ACTIVITEITEN

• Voor elke begeleiding door CycloLokal is de aanwezigheid van minstens
1 begeleider vanuit jullie organisatie per 10 deelnemers vereist.
• In geval van schade aan het materiaal is de gebruiker verantwoordelijk
voor het dekken van de kosten.
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VÉLOFUN
-----------1A

1B

1C

RE-CYCLE

VOELDOOS

PIMP MY BIKE

Dit uitleenpakket bevat stukjes
fietsketting, binnenbanden en
andere onderdelen. Volg de stappen
in de handleiding om ze om te
toveren tot juwelen, sleuteldragers
of andere accessoires. Na de
workshop kunnen de deelnemers
hun creaties mee naar huis nemen.

Tast alle voorwerpen grondig af tot
je kan raden welk fietsonderdeel
je beet hebt. Op maat van de
deelnemers, geeft de animator
aanvullend uitleg over het ontdekte
onderdeel (het belang, het materiaal,
veel voorkomende slijtage). Ben je
zelf niet thuis in de wereld van de
fietsonderdelen ? Geen nood : onze
handige fiche geeft je meer uitleg !

Je fiets een funky boost geven
of wat opfrissen ? Met enkele
gemakkelijke ingrepen, helpt dit
atelier je bij het pimpen van je fiets.
Afhankelijk van de leeftijdsgroep ga
je aan het knutselen of ga je meer
technisch aan de slag. Ideaal voor
het opleuken van een fietsfeest !

(uitleenpakket)

Leeftijd : vanaf 8 jaar
Plaats van de activiteit : eigen locatie
Aantal deelnemers :
comfortabel 7 / max. 10
Transport : af te halen
Zie ‘Praktische info en prijzen’
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NIVEAU

(uitleenpakket)

Leeftijd : vanaf 8 jaar
Plaats van de activiteit : eigen locatie
Aantal deelnemers :
comfortabel 7 / max. 10
Transport : af te halen
Zie ‘Praktische info en prijzen’

(uitleenpakket)

Leeftijd : vanaf 8 jaar
Plaats van de activiteit : eigen locatie
Aantal deelnemers :10
Transport : af te halen
Zie ‘Praktische info en prijzen’

1D

FIETSGEZELSCHAPSPELEN
(uitleenpakket)

Memory, kwartet en “Wie/wat is het ?”;
een reeks klassieke gezelschapsspelen
met een leuke fietsmechanische
twist. De spelletjes vormen de
ideale toevoeging bij een andere
fietsactiviteit.

Leeftijd : vanaf 8 jaar
Plaats van de activiteit : eigen locatie
Aantal deelnemers : max. 10
Transport : af te halen
Zie ‘Praktische info en prijzen’
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VÉLOFUN
-----------1E

1F

1G

1H

SMOOTHIE BIKE

MINIFIETSJES

VÉLO VENTOUX

CRAZY BIKES

De Smoothie Bike is een oude
hometrainer met op het voorwiel…
een fruitmixer ! Maak zonder
elektriciteit, dus puur op trapkracht,
je eigen smoothie. CyCLO stelt de
fiets ter beschikking en de gebruiker
staat in voor de bereiding en houdt
toezicht; iemand blijft dus bij de
fiets, waakt over een veilig gebruik
ervan en zorgt dat de gesneden
ingrediënten klaarliggen. Tip :
voorzie voldoende vers fruit !

Trap lol met deze minifietsjes !
Rijden op zo’n fietsje is gemakkelijker
gezegd dan gedaan… Zowel voor
kinderen als volwassenen. Wie doet
beter… ?! De aanwezigheid van een
toezichthouder is vereist om diefstal
en gevaarlijke situaties te vermijden.
Het pakket bevat 5 fietsjes.

De Velo Ventoux heeft een ventilator
en een luchtkoker met daarin een
balletje; hoe sneller je trapt hoe
hoger de bal opstijgt. Die koker
telt 4 niveaus, waarin je kaartjes kan
plaatsen; bijvoorbeeld een foto van
een beklimming in de buurt of een
chocoladereep en de bijhorende
calorieën… Alles is mogelijk !

Fietsen gemakkelijk ?! Probeer deze
modellen maar eens ! Deze 5 crazy
bikes laten zich niet zo maar berijden
en vergen elk een bijzondere
fietshouding... Een gewoon parcours
wordt plots een hele uitdaging !
Het pakket bevat 5 fietsen.

Leeftijd : vanaf 8 jaar
Plaats van de activiteit : eigen locatie
Aantal deelnemers : /
Transport : af te halen
Zie ‘Praktische info en prijzen’
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NIVEAU

Leeftijd : vanaf 8 jaar
Plaats van de activiteit : eigen locatie
(met een idealiter een oppervlakte
van 20 m²)
Aantal deelnemers : /
Transport : af te halen
Zie ‘Praktische info en prijzen’

Leeftijd : vanaf 8 jaar
Plaats van de activiteit : eigen locatie
Aantal deelnemers : /
Transport : af te halen
Zie ‘Praktische info en prijzen’

Leeftijd : vanaf 14 jaar
(fietsen voor volwassenen)
Plaats van de activiteit : eigen locatie
(met een idealiter een oppervlakte
van 50 m²)
Aantal deelnemers : /
Transport : af te halen
Zie ‘Praktische info en prijzen’
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INTRO FIETSMECHANIEK
-------------------------------2A
2B

10

FIETSANATOMIE

FIETS-CHECK

In deze workshop overlopen we de
onderdelen van een doorsnee fiets.
Samen zoeken we waar op de fiets de
naamkaartjes thuishoren, dit telkens
voorzien van een woordje uitleg.

Samen met de deelnemers kijken
we de staat van ieders fiets na.
De resultaten noteren we in een
afzonderlijk fietsboekje. Heeft de
fiets een herstelling nodig of is er
een onderdeel aan vervanging toe ?
Opgelet: tijdens deze workshop
worden geen herstellingen uitgevoerd.

Leeftijd : vanaf 10 jaar
Plaats van de activiteit :
eigen locatie of bij CyCLO
Aantal deelnemers : max. 10
Duur van het atelier : 1 uur
Zie ‘Praktische info en prijzen’

Leeftijd : vanaf 10 jaar
Plaats van de activiteit :
eigen locatie of bij CyCLO
Aantal deelnemers : max. 10
Duur van het atelier : 2 uur
Zie ‘Praktische info en prijzen’

NIVEAU

2C

2D

JE LEKKE BAND
TE LIJF

PUMP IT
YOURSELF

Tijdens deze workshop leren de
deelnemers het hoofd te bieden aan
de meest voorkomende fietspech :
een lekke band ! Zelf een lekke band
herstellen bespaart je veel tijd en geld
én op een dag kan je er misschien wel
een vriend mee uit de nood helpen.

Op meerdere plekken in Brussel
duiken publieke fietsherstelpalen op.
Wie weet staat er wel eentje bij jou
om de hoek ?! Maar hoe maak je er
gebruik van ? En welke herstellingen
kan je er uitvoeren ? Samen met jou
overlopen we de mogelijkheden zodat
je er daarna zelf mee aan de slag kan !

Leeftijd : vanaf 10 jaar
Plaats van de activiteit :
eigen locatie of bij CyCLO
Aantal deelnemers : max. 10
Duur van het atelier : 2 uur
Zie ‘Praktische info en prijzen’

Leeftijd : vanaf 10 jaar
Plaats van de activiteit :
bij een herstelpaal
Aantal deelnemers : max. 10
Duur van het atelier : 2 uur
Zie ‘Praktische info en prijzen’
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INTRO FIETSMECHANIEK
-------------------------------2E
2F

MOBIEL
HERSTELATELIER
Een fietsenvloot die een onderhoud
nodig heeft ? Of wil je een
fietshersteldienst aanbieden aan
je publiek of op een evenement ?
Dan komt het Mobiel Herstelatelier
naar je toe !
Mail mobile@cyclo.org
voor meer info.

Werkcapaciteit : gemiddeld
4 fietsen / uur / mekanieker
Duur : minimum 2 uur
Zie ‘Praktische info en prijzen’
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RUSTINE
Rustine is CycloLokal’s mobiel atelier
waarbij je zelf aan de slag moet.
Deze cargofiets boordevol educatief
materiaal wordt bemand/-vrouwd door
2 enthousiaste fietsherstellers. Na de
sessie fietst iedereen iets vlotter en
met wat meer fietskennis huiswaarts.
Rustine is zowel inzetbaar voor
kleine groepjes als voor een publiek
evenement in de openbare ruimte.
Ze komt eenmalig of op regelmatige
basis naar je toe.

Leeftijd : vanaf 12 jaar
Plaats van de activiteit :
eigen locatie / publieke ruimte
Aantal deelnemers : max. 10
Werkcapaciteit :
afhankelijk van de deelnemer
Duur : minstens 2 uur
Zie ‘Praktische info en prijzen’

NIVEAU

2G

ATELIERBEZOEK
(nieuw)

Benieuwd naar wat er zich
afspeelt achter de muren van onze
fietsateliers ? Altijd al eens willen
binnengluren, maar nooit gedurfd ?
Tijdens het bezoek maakt onze
mekaniek(st)er je wegwijs in de
wereld van de fietsmechaniek !

Plaats van de activiteit :
Het Atelier Participatif
Vlaamsesteenweg 85, 1000 Brussel
Aantal deelnemers : max. 10
Duur van het atelier : 1 uur
(gemakkelijk te combineren
met een andere workshop)
Zie ‘Praktische info en prijzen’
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OPLEIDING
FIETSMECHANIEK
----------------------3A
3B

FIRST BIKE CARE

AMATEURSCURSUS

Hoe goed ken jij je fiets ? Hoe draag
je er goed zorg voor en hoe detecteer
je mankementen ? Neem deel aan
deze workshop voor meer en langer
fietsplezier !

Je bent handig met gereedschap en je
wil je fietstechniek skills wat opdrijven ?
Of je volgde onze lessen voor
beginners en wil nog "velonomer"
worden ? Tijd om meer in te zoomen
op een specifiek onderdeel en te
oefenen in het afstellen van haar
voornaamste mechanismen: de wielen,
remmen, versnellingen en de lagers..

Leeftijd : vanaf 16 jaar
Plaats : Het Atelier Participatif
Aantal deelnemers : max. 6
Duur van het atelier :
2 modules van 2 uur
Zie ‘Praktische info en prijzen’
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Leeftijd : vanaf 16 jaar
Plaats : Het Atelier Participatif
Aantal deelnemers : max. 6
Duur van het atelier :
4 modules van 2 uur
Zie ‘Praktische info en prijzen’

NIVEAU

3C

3D

YOUNG BIKE
AMBASSADORS

EEN LES OP MAAT

Gedurende enkele halve dagen
sleutelen we samen met een
groepje jongeren aan hun
(uitgekozen tweedehands-)
fietsen. We zoomen in op enkele
basisprincipes van fietsmechaniek.

Heeft je groep een specifieke vraag
of nood die niet terug te vinden
is in een het bovenstaande aanbod ?
Geen nood ! CycloLokal zoekt naar
een formule op maat van je groep.

(nieuw)

• Basiskennis is niet vereist.
• Deze opleidingen zijn bestemd
voor organisaties voor jongeren.
• CyCLO kan voor de fietsen zorgen.

Leeftijd : vanaf 16 jaar
Plaats : Het Atelier Participatif
Aantal deelnemers : max. 6
Duur van het atelier : minstens
4 modules van telkens 2,5 uur
Zie ‘Praktische info en prijzen’

Neem contact met ons op voor
praktische info lokal@cyclo.org.
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EEN EIGEN PROJECT
-------------------------4A
4B

NIVEAU

4C

4D
HUUR EEN RUIMTE

FIETSBROCANTE

FIETSCULTUUR

Dit evenement geeft Brusselaars de
kans om vlakbij een fiets te verkopen
of er een op de kop te tikken, een
fiets uit te testen en beroep te
doen op advies. Jullie bepalen de
locatie, de uren, de ploeg en de
eventuele samenwerking met andere
buurtorganisaties. De markt kan ook
hand in hand gaan met een ander
evenement. CycloLokal stelt een
begeleiding op maat voor; gaande
van animatie en administratie tot
fietsdiagnostiek en hulp bij de
zichtbaarheid. Wist je trouwens dat
een fietsbrocante ook de gelegenheid
biedt om (nieuwe) fietsers in de buurt
te ontmoeten ?

Dit atelier bereidt de deelnemers voor
op hun eigen fietsproject. De intrede
van de fiets brengt vragen met zich
mee en goede informatie kan helpen
bij het vinden van tweedehands of
leenfietsen, leuke fietsevenementen,…
Om in te spelen op de noden van
je doelgroep, bepalen we samen
de inhoud. Iedereen welkom in de
Brusselse Fietswereld !

Neem contact met ons op voor
praktische info lokal@cyclo.org.
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Leeftijd : vanaf 14 jaar
Plaats van de activiteit :
eigen locatie of bij CyCLO
Aantal deelnemers : max. 10
Duur van het atelier : 2 uur
Zie ‘Praktische info en prijzen’

OPSTARTHULP
PARTICIPATIEVE
ATELIERS
In Brussel bestaan er intussen
14 fietsherstelateliers gerund door
vrijwilligers. Buurtbewoners kunnen
er terecht voor van alles en nog
wat: het gebruik van werkmateriaal,
technische begeleiding, een aanbod
van tweedehands wisselstukken, ...
Daarnaast zijn het ook plekken
van ontmoeting en uitwisseling.
CycloLokal biedt deze initiatieven
een begeleiding op maat aan;
gaande van ondersteuning bij het
opstarten van een atelier tot een
vorming fietsmechaniek voor de
vrijwilligersploeg. Altijd met hetzelfde
doel voor ogen; het atelier op termijn
(meer) autonoom te doen draaien.

Neem contact met ons op voor
praktische info lokal@cyclo.org.

Een activiteit of vergadering
organiseren in een originele setting ?
Huur dan CyCLO’s iconische fietsatelier
af ! In Het Atelier Participatief is
alles voorzien om uiteenlopende
bijeenkomsten te houden. Tafels en
stoelen zijn voorzien, koffie en thee
kan worden aangevraagd. Opgelet:
Het atelier kan enkel afgehuurd
worden buiten de openingsuren en
de huur geeft geen toegang tot het
gereedschap.
Wil je je fiets herstellen in het atelier ?
Contacteer ons : lokal@cyclo.org.

Het Atelier Participatif
Vlaamsesteenweg 85, 1000 Brussel
Openingsuren
zondag tot vrijdag : van 13 tot 19 uur
zaterdag : van 13 tot 17 uur
Zie ‘Praktische info en prijzen’
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lokal@cyclo.org
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lokal@cyclo.org

Het Atelier Participatif
Vlaamsesteenweg 85, 1000 Brussel
20

