
Fietsbibliotheek Op Wielekes Hasselt

Wist je dat er in hartje Hasselt een bibliotheek
ligt waar je tweedehands kinderfietsen in plaats
van boeken kan uitlenen? Bij de fietsbibliotheek
‘Op Wielekes’ mag je kind een jaar lang een fiets
gebruiken in ruil voor een kleine bijdrage.

Wat?
Je leent een fiets van goede kwaliteit op maat van jouw kind. Als de fiets een
maatje te klein is geworden, mag je hem inwisselen voor een groter exemplaar.
Bij elke ruil krijgen de tweewielers een herstel- en onderhoudsbeurt.

Voor wie?
Er zijn fietsen voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. In het aanbod zitten fietsen
met trappers. Loopfietsjes kan je mee uitlenen met het eerste fietsje indien
beschikbaar. Heb je maar kort een loopfietsje nodig dan kan dit ook via de
spelotheek..

Wie organiseert het?
Een aantal buurtbewoners uit Hasselt zijn gestart met de fietsbibliotheek. De
bib draait volledig op vrijwilligers. Er zijn handige Harry’s en Harriette's die de
fietsen onderhouden en herstellen. Andere vrijwilligers helpen met
administratie, onthaal en de organisatie van ‘Op Wielekes’.

Wat zijn de voordelen?
● Het is veel goedkoper dan elke keer een nieuwe fiets te kopen voor je

kind.
● Je kind heeft altijd toegang tot een kwaliteitsvolle fiets op maat.
● Het is goed voor het milieu omdat de fietsen veel langer meegaan & er

niet telkens een nieuwe fiets aangekocht wordt.
● Je kind leert dat een fiets delen met andere kindjes heel leuk kan zijn.

Hoe werkt het?
● Na betaling van je jaarlijks lidgeld mag je een kinderfiets lenen en/of

inwisselen voor een groter exemplaar.
● Het onderhoud van je fiets doe je zelf. Slijtagekosten hoef je niet te

betalen. Als de buitenbanden aan vervanging toe zijn bijvoorbeeld kom
je de fiets wisselen, dit is inbegrepen in het lidgeld.



Waar vind je de fietsbibliotheek?
Albrecht Rodenbachstraat 20, 3500 Hasselt. Ingang C, Welzijnscampus 2, deze
bevindt zich de hoek om, op de oude luikerbaan.

Wanneer?
Elke 2e Woensdag van de maand
van 15 tot 17 uur

Elke 4e Zaterdag van de maand
van 10 tot 12 uur

(in december en in juli op zaterdag gesloten)

Maak eerst een afspraak via
https://calendly.com/fietsbibliotheek_opwielekes_hasselt/opening-fietsbiblio
theek-voor-leden met vermelding wat je kind nodig heeft.
Of mail naar fietsbibhasselt@gmail.com

Wat kost het?
Het lidgeld voor een jaar kost 30 euro. Vanaf de tweede fiets in het gezin betaal
je 20 euro. Sinds september 2021 is er ook een kansentarief van 6€ voor wie er
recht op heeft. Hiervoor breng je je UITPAS mee.
Je betaalt éénmalig een waarborg van 20 euro. Indien recht op kansentarief is
dit 4€.
Na een jaar breng je de fiets terug of verleng je je lidmaatschap.
De waarborg krijg je na afloop terug, tenzij de fiets erg beschadigd is.

Extra?
Iedereen die een kinderfiets binnenbrengt, die nog goed in orde is, betaalt een
jaar lang geen lidgeld.

Vrijwilligers?
Neem zeker contact op als je graag wil helpen. De fietsbibliotheek kan altijd
helpende handen gebruiken.

Werkmateriaal?
‘Op Wielekes’ is nog op zoek naar werk- en fietsmateriaal zoals buitenbanden,
schroevendraaiers, een compressor, enz. Breng het gerust binnen tijdens de
openingsuren.
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Deelbib?
In de nieuwe locatie wordt er ook samengewerkt met de repairders van de
repaircafés van Groot Hasselt.
En plannen we een materiaalbib en een deelwerkbank ism De Bib Der Dingen.

INFO
Mail: fietsbibhasselt@gmail.com
Open facebookpagina: ‘https://www.facebook.com/FietsbibliotheekHasselt’ 
Website: https://fietsbibliotheek.be/
Vrijwilliger worden:
https://www.detransformisten.be/artikel/word-vrijwilliger-bij-op-wielekes
Ons rekeningnummer BE68 0018 5026 8734
Onze ingang C te Welzijnscampus 2 ligt hier:

Wij worden geïnspireerd & gesteund door onze vrijwilligers, vele enthousiaste
fietsers &
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