
Kinderfietsroute openen?  

Aandachtpunten 
 

Suggesties voor openingshandeling 

 Nodig een schoolklas, BSO of (jeugd)sportclub uit om als eerste de nieuwe fietsroute te 
fietsen, kies dus een logisch tijdstip uit waarop de kinderen nog een eind kunnen fietsen. 
Denk aan de begeleiding van de kinderen: die moet goed geregeld zijn en zorg dat de 
groepjes niet groter worden dan drie à vier kinderen per begeleider 

 Laat een wethouder het startsein geven of een ander lokaal/regionaal bekend iemand samen 
met een kind evt. een paar kinderen 

 Nodig betrokkenen van de gemeente, Huis voor de Sport Groningen, Provincie Groningen, 
Routebureau Groningen, plaatselijke vertegenwoordigers uit. 

 Nodig pers uit en gebruik daarvoor de template die klaar staat in de online toolbox [bestand: 
template persbericht]  

 Nodig een fotograaf uit. 
 Communiceer na de opening enkele foto’s via de kanalen van de gemeente en andere 

betrokken partijen en gebruik hierbij de content die daarvoor klaar staat in de online 
toolbox.  

 De openingshandeling bestaat uit het overdragen van het Startpakket/Promopakket. Dit is 
een doos met daarin:  

o Dertig bidons  
o Dertig potloodjes  
o Routeboekjes  
o Stickers 
o Flyers  

 

Suggesties voor de aankleding 

 Kleed de locatie aan met de daarvoor beschikbaar gestelde materialen van Kinderfietsroutes:  
o Twee beachvlaggen van Kinderfietsroutes (deze graag retourneren naar Huis voor de 

Sport Groningen) 
 Kleed de handeling verder aan met deze aanvullende suggesties:  

o plaats vrolijke ballonnenpalen met blauwe en rode ballonnen 
o Vlaggetjes 
o zorg voor koffie/thee (nodig een koffiekar uit) 
o geef gasten een petitfours, voorzien van de mascotte 
o ijsjes en water voor de kinderen 
o laat de kinderen vooraf hun fiets versieren 
o Doe van te voren een fietscheck met de kinderen (kijk in de toolbox voor een 

instructie) 
o Schminken 
o Rode loper waarop de openingshandeling plaats kan vinden 
o muziek van bijvoorbeeld (https://www.folkert-hans.nl/)  


