
Tips en instructies Kerstdinerfietsen

Wat onwijs leuk dat je gaat Kerstdinerfietsen! De voordelen van jouw inspanningen:

1. Je eet vers, lekker en van dichtbij
2. Je steunt de lokale kleine ondernemers
3. Je bent heerlijk in beweging in de buitenlucht
4. Je vermijdt drukke grootgrutters
5. Je voorkomt parkeerproblemen
6.  Je sponsort Fietsen voor m’n eten (direct of indirect)
7. Je krijgt mooie aanbiedingen

Wat wil je nog meer? Kerstdinerfiets je mee?

 Stap voor stap, trap voor trap:
1.  Lezen 

Lees de instructies en tips aandachtig en volledig door.
2.  Kiezen 

Ga je Kerstdinerfietsen door Westland of Midden-Delfland, of beide routes?  
Kies de juiste route op Route.nl.

3.  Knippen 
Knip de fietstocht naar wat je aankunt. 
Print de boodschappenlijst en de coupons. 
Knip de coupons en leg ze op volgorde.

4.  Fietsen 
Is je fiets aangekleed volgens de tips? 
Ben je zelf warm en droog aangekleed tijdens het trappen?  
Je kunt gaan Kerstdinerfietsen!

5.  Kopen 
De boodschappenlijst geeft aan wat je waar kunt kopen.  
De coupons geven je mooie aanbiedingen en  aanvullingen op het menu.  
Maak je onderweg foto’s van je fietstocht en je buit?

6.  Koken 
Aan de slag achter de pannen, met de recepten van Laura!

7.  Eten 
Heerlijk genieten van jouw bij elkaar gefietste kerstdiner…

8.  Uitbuiken 
Gewoon even supertrots zijn op jezelf dat  
je Kerstdinerfietser bent!

9.  Stralen 
Steek je trots niet onder stoelen of banken. 
Laat je fietstochtje, je buit, je gedekte tafel en het eind resultaat  
aan iedereen zien op sociale media!

10. Klaar!

https://www.route.nl/fietsroute/2067825/kerstdinerfietsen-door-westland
https://www.route.nl/fietsroute/2067918/kerstdinerfietsen-door-midden-delfland
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Bij het fietsen en kopen:

O  Knip de fietstocht in kortere stukjes als je niet gewend bent de uitgestippelde afstanden te fietsen.

O  Je kunt er ook voor kiezen om eerst de houdbare producten bij elkaar te sprokkelen en op het laatst de 

verse producten. Zo Kerstdinerfiets je de route een paar keer en verdeel je de druk op de verkooppunten.

O  Print de boodschappenlijst bij de juiste route. Hierop zie je wat je waar kunt kopen in de route.

O  Print de coupons bij de juiste route, knip ze los van elkaar en leg ze alvast in de volgorde waarin je gaat fietsen.

O  Zorg voor een stevige fiets met fietstassen en/of een grote mand waar je de bij elkaar gesprokkelde 

lekkernijen in kunt meenemen. Linnen tasjes zijn ideaal om extra etenswaren in mee te nemen aan je stuur 

geknoopt, zonder in je wiel te belanden.

O  Zorg voor een koeltasje om de gekoelde waren gekoeld te houden. Eventueel met koelelementen als de 

temperatuur hoger dan winters is.

O  Neem ook herbruikbare zakjes mee om te voorkomen dat er onnodig plastic verpakkingen verbruikt worden.

O  Wordt regen of natte sneeuw voorspeld? Zorg voor waterdichte en warme kleding en schoeisel.

O  Houd de coupons droog onderweg door ze in een plastic zakje te doen, zodat ze nog leesbaar zijn als je 

ze overhandigt aan de aanbieder.

O  Zorg dat je bij elke deelnemende winkelier of stalletje de juiste coupon achterlaat. Zo kunnen we meten 

hoe groot het succes van deze activiteit is en hierop baseert de winkelier de sponsorbijdrage voor Fietsen 

voor m’n eten.

O  De coupons zijn geen betaalmiddel! Bij de onbemande stalletjes staat een doosje waar je de coupon 

in stopt. Betaal netjes de prijs van het product in het daarvoor bestemde geldkistje of via Tikkie, als dit 

mogelijk is.

O  De recepten en boodschappenlijst zijn bepaald op 2 personen. Houd hier rekening mee als je inkoopt voor 

een gezin of groter gezelschap.

O  Houd rekening met de coronamaatregelen zoals deze algemeen verplicht zijn op het moment dat je 

Kerstdinerfietst en zoals gewenst bij de winkeliers.

O  Als het Kerstdinerfietsen een daverend succes is, kan het voorkomen dat een product er niet meer is als  

je in de winkel of het stalletje komt. Je hebt dan meteen een mooie reden voor nóg een fietstochtje.  

Wacht daarom niet tot de allerlaatste dag voor Kerst, zodat je meer speling hebt. En neem het de winkelier, 

zeker in deze stressvolle tijd, maar niet kwalijk. Ze doen allemaal hun best om hun klanten te voorzien  

van vers lekkers!

Bij het koken: De winnaar van de Kerstdinerfietsenverkiezing, Laura Hagen, heeft het 

kerstmenu met de allergrootste zorg en creativiteit samengesteld en de meeste 

stemmen gekregen. Natuurlijk kun je afwijken als je ingrediënten niet lust of verdraagt.

Geniet van je eigen creativiteit en de smaak die dat teweeg brengt. En deel dat vooral 

ook met anderen!

Na afloop: Heb je je vermaakt en genoten van de aanbiedingen, die door hard 

fietsen en zwoegen voor jou bij elkaar zijn gesprokkeld? Bedank Fietsen voor 

m’n eten - Westland dan met een sponsorbijdrage. Je bepaalt zelf het bedrag 

via www.fietsenvoormijneten.nl/sponsor-westland of de QR-code op deze pagina. 

Bedankt voor jouw bijdrage!

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=NljUapBeTL69is8TZnZigw

Met deze zin ronden we het voorgekauwde gedeelte af.

Nu is het verder aan jou: plannen smeden en Kerstdinerfietsen.

Geniet ervan en een heerlijke Kerst!


