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Fietsen spelen al vroeg in ons leven een belangrijke rol. 
Ze maken je wereld groter en helpen je deze verder te 
verkennen. Dat is spannend en vooral ook leuk! Fietsen 
is daarbij de normaalste zaak van de wereld. Toch komt 
bij de ontwikkeling van een fiets heel wat kijken. Als 
kinderfietsenexperts worden we daar erg enthousiast 
van en raken er vaak niet over uitgesproken. Nieuwe 
ontwerpen, nieuwe vormen, technieken om lichter te 
fietsen, vernuftige vindingen die het fietsen, en het 
vooral ook de fietser, veiliger maken en ga zo maar door. 

Maar daar willen we je niet mee vermoeien. Want voor 
jou telt het plezier van jouw kind of kleinkind. Die moet 
lekker door het bos of modder kunnen crossen, met de 
knuffel of bal achterop spelen, stoer willen showen of 
juist elegant willen paraderen. De fiets is daarbij slechts 
een onderdeel en wordt vies en gekrast. En zo hoort 
het ook, vinden we. Want een goed gebruikte fiets heeft 
geleefd! Bij iedere kras hoort namelijk een verhaal, 
een traan of een glimlach. Uit die gedachte halen wij 
onze energie om de Loekie fietsen klaar te maken voor 
intensief gebruik.

Daarom staan in de nieuwste versie van LOEK!E de 
fietsen ook afgebeeld daar waarvoor ze bedoeld zijn; 
als onderdeel van jouw spelende kind.
Veel plezier met het uitzoeken van jouw nieuwe Loekie!
 
P.S. wil je weten hoe wij de foto’s maken die staan in 
het magazine waarbij we de fietsen fotograferen als 
onderdeel van het spelende kind? Lees dan snel 
‘Behind the Scenes’ op pagina 20 en 21.

fIetseN 
wAArvoor ze 
Bedoeld zIjN

Sanne
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looPfIetseN

wIelmAAt 12 INCH   frAmetyPe STAAL   kleur PINK EN BLuE   PrIjs € 79

€ 79

€ 79
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PrINses steP 
wIelmAAt 12 INCH   remmeN VoETREm   frAmetyPe STAAL

kleur PINK mATTE   overIG BEL, KuSSENTJE, FRANJES   PrIjs € 89 mAAK zELF JE EIGEN GEzoNDE FIETS

Booster steP
wIelmAAt 12 INCH   remmeN VoETREm   frAmetyPe STAAL

kleur BLuE   overIG BEL, KuSSENTJE   PrIjs € 89

€ 89

€ 89

fIetseN IsGezond!
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AllIGAtor 
 wIelmAAt 12 INCH   frAmehooGte 20 Cm   remmeN HANDREm + TERuGTRAPREm   frAmetyPe ALumINIum   

kleur BLuE/WHITE   overIG zIJWIELEN   PrIjs € 219   

wIelmAAt 16 INCH   frAmehooGte 25 Cm   remmeN HANDREm + TERuGTRAPREm   frAmetyPe ALumINIum   
kleur ARmyGREEN/yELLoW   overIG zIJWIELEN   PrIjs € 249

see you lAter
Alligator

€ 219

€ 249



LOEK!E PAGINA 11LOEK!E PAGINA 10

 wIelmAAt 12 EN 16 INCH   frAmehooGte 20 EN 25 Cm   remmeN TERuGTRAPREm   frAmetyPe STAAL
kleur GREy/oRANGE   overIG zIJWIELEN + VooRDRAGER   PrIjs 12 INCH € 169, 16 INCH € 179

“toen ik in het voorjaar de Loekie fiets 
voor het eerst in het echt zag in de 

fietsenwinkeL heb ik mijn vader en moeder 
iedere dag gezegd dat ze toch echt weL 

weten dat ik die fiets hééééL graag voor 
mijn verjaardag wiLde hebben. tot aan 
de avond voor mijn verjaardag hoopte 

ik zo erg dat ik deze fiets de voLgende dag 
zou krijgen en… wat stond er de voLgende 
dag in de woonkamer… mijn nieuwe Loekie 
fiets!!! ik ben er zo bLij mee en iedereen in 
mijn kLas zegt dat ik zo’n mooie fiets heb! 
en hij fietst ook nog eens superLekker!!! 

ik fiets er eLke dag mee naar schooL en ben 
er zeLfs aL mee naar de stad gefietst met 

mijn vader, moeder en 2 zussen!” 

Finn

PICk-uP
€ 169

vANAf
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PICk-uP

 wIelmAAt 12 EN 16 INCH   frAmehooGte 20 EN 25 Cm   remmeN TERuGTRAPREm   frAmetyPe STAAL   
kleur WHITE   overIG zIJWIELEN + VooRDRAGER   PrIjs 12 INCH € 169, 16 INCH € 179

€ 169
vANAf

sPeCIAAl 
Transport
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PrINses

wIelmAAt 12 EN 16 INCH   frAmehooGte 20 EN 25 Cm   remmeN HANDREm + TERuGTRAPREm   
frAmetyPe STAAL   kleur PINK mATTE   overIG zIJWIELEN + VooRDRAGER   

PrIjs 12 INCH € 189, 16 INCH € 219

€ 189
vANAf
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  wIelmAAt 12 EN 16 INCH   frAmehooGte 20 EN 25 Cm   remmeN HANDREm + TERuGTRAPREm   
frAmetyPe STAAL   kleur DARKBLuE/RED   overIG zIJWIELEN   PrIjs 12 INCH € 149, 16 INCH € 169

All terrAIN
Bike

Booster
€ 149

vANAf
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suPerstAr 
wIelmAAt 12 EN 16 INCH   frAmehooGte 20 EN 25 Cm   remmeN HANDREm + TERuGTRAPREm   

frAmetyPe STAAL   kleur ICEBLuE/AquA   overIG zIJWIELEN   PrIjs 12 INCH € 149, 16 INCH € 169

you’re
the Star

€ 149
vANAf
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Scheveningen: Voor één van onze 
fotoshoots hebben we maar liefst 
135 km enkele reis afgelegd! We 
hebben namelijk op Scheveningen 
onze Streetwise 24 en 26 inch 
gefotografeerd. Een hele gave 
locatie! (Dat we daar weggeregend 
zijn, vertellen we er mooi niet bij!)

haar voor 
het goede doeL broers 

en  zussen

nederLands 
kampioen
Maddox: Onze stoere crosser! Zijn moeder 
reageerde op onze Facebook oproep. Hij is 
afgelopen zomer Nederlands Kampioen BMX 
geworden. Zoals zijn moeder al zei: “hij slaapt en 
staat op met zijn fiets”. Wat een gave trucs heeft 
hij ons laten zien tijdens de shoot!

Quinn: Is het broertje van Aimee. Toen Aimee 
bij ons model stond, waren papa en mama er bij 
maar ook haar broertje Quinn. We waren meteen 
verliefd op hem en hebben Quinn ingezet voor 
onze loopfietsen en steps fotoshoot. Wat een lief 
ventje en wat kan hij goed fietsen! 

Roosje: Zij heeft al eens eerder (in 2015) voor 
Loekie model gestaan! Dit jaar was ze er dus 
weer bij maar… Met een stuk korter haar! 
Roosje heeft namelijk haar lange rode lokken 
gedoneerd aan Stichting Haarwens van KiKa. 
Hiermee helpt zij om pruiken te maken voor 
kinderen die door de chemokuren hun haren 
zijn verloren en van echt mensenhaar een 
pruik krijgen!

voor kLein 
en groot
Sterre: Zij is ons jongste én kleinste 
model. Sterre is 2 jaar en 91 cm lang. 
Precies geschikt voor de Loekie 
loopfietsen!

oeps!Roosje

backstage
Free ride
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wIelmAAt 16 INCH   frAmehooGte 24 Cm   remmeN HANDREmmEN + TERuGTRAPREm   
frAmetyPe STAAL   kleur BLACKGREy   overIG FRAmE- EN STuuRPADS   PrIjs € 219

BmX

pLak de vLammen op stevig karton, knip ze uit een pLak ze op je fietsheLm

€ 219
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wIelmAAt 16 INCH   frAmehooGte 25 Cm   remmeN TERuGTRAPREm   frAmetyPe STAAL   
kleur REDPINK   overIG zIJWIELEN, LEDERLooK JASBESCHERmER, VooRDRAGER   PrIjs € 199

wIelmAAt 20 INCH   frAmehooGte 31 Cm   remmeN TERuGTRAPREm   frAmetyPe STAAL   
verlIChtING VooR EN ACHTER: BATTERIJVERLICHTING  kleur DARKBLuE mATTE   overIG LEDERLooK 

JASBESCHERmER + VooRDRAGER   PrIjs € 339

“evy wiL aLtijd aLLes wat yara heeft. 
dezeLfde jurkjes, dezeLfde schoenen, 

naar dezeLfde schooL en uiteraard 
ook dezeLfde fiets! ideaaL dat Loekie 

voor grote en kLeine kinderen dezeLfde 
fietsen heeft. zo hebben de meisjes weer 
aLLes het zeLfde en gaan ze nu in dezeLfde 
outfit op dezeLfde fiets overaL naar toe! 

en het aLLerLeukste is dat ik zeLf ook 
nog een voLwassenfiets koop die ook 
hetzeLfde is aLs die van mijn meiden! 

de mensen in de buurt kunnen zo 
eenvoudig zien dat het mijn meiden zijn.”

moeder van 
Evy & Yara

CouNtry tour

€ 199

€ 339
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wIelmAAt 16 EN 20 INCH   frAmehooGte 24 EN 31 Cm   remmeN TERuGTRAPREm EN HANDREmmEN (20 INCH)   
frAmetyPe STAAL   kleur BLuE/yELLoW   overIG zIJWIELEN (16 INCH) BATTERIJVERLICHTING (20 INCH)   

PrIjs 16 INCH € 169, 20 INCH € 269

streetwIse
€ 169

vANAf

BANANAPatatooo
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wIelmAAt 18 EN 20 INCH   frAmehooGte 28 EN 31 Cm   remmeN HANDREmmEN + TERuGTRAPREm   
frAmetyPe ALumINIum   verlIChtING VooR EN ACHTER: BATTERIJVERLICHTING   kleur SoFTPINK mATTE   

overIG VooRDRAGER   PrIjs 18 INCH € 299, 20 INCH € 329   

PrINses
€ 299

vANAf
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Booster

wIelmAAt 18, 20 EN 22 INCH   frAmehooGte 28, 31 EN 34 Cm   remmeN HANDREmmEN + TERuGTRAPREm   
frAmetyPe ALumINIum   verlIChtING VooR EN ACHTER BATTERIJVERLICHTING   kleur DARKGREEN/GREEN   

overIG DEmoNTABEL ACHTERREKJE, 3 VERSNELLINGEN (22 INCH)   
PrIjs 18 INCH € 269, 20 INCH € 319, 22 INCH € 379

€ 269
vANAf



LOEK!E PAGINA 33LOEK!E PAGINA 32

wIelmAAt 20 INCH   frAmehooGte 28 Cm  remmeN HANDREmmEN + TERuGTRAPREm  
frAmetyPe STAAL   kleur GREEN   overIG  FRAmE- EN STuuRPADS   PrIjs € 249

BmX
€ 249
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wIelmAAt 20 INCH   frAmehooGte 28 Cm   remmeN HANDREmmEN   frAmetyPe STAAL
kleur PuRESILVER/GREy   overIG 4 STEPS + STuuR KAN 360° DRAAIEN   PrIjs € 259

freestyle
€ 259

the sky Is
The limit
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wIelmAAt 18, 20 EN 22 INCH   frAmehooGte 28, 31 EN 34 Cm   remmeN HANDREmmEN + TERuGTRAPREm   
frAmetyPe STAAL   verlIChtING VooR EN ACHTER BATTERIJVERLICHTING   kleur WHITE/PINK   

PrIjs 18 INCH € 269, 20 INCH € 299, 22 INCH € 319

suPerstAr

€ 269
vANAf
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Ben jij helemaal gek van fietsen? Zit jij als het 
even kan de hele dag op je fiets? Droom je er 
’s nachts nog van? Ben je ook nog lekker 
eigenwijs en heb je gevoel voor wat ‘in’ is? 
Dan ben jij geknipt voor het Loekie testteam!

Een paar keer per jaar bedenken we nieuwe 
fietsen. Nieuwe frames, nieuwe kleuren, 
nieuwe onderdelen. Dat doen we met veel zorg 
en ook jouw mening is belangrijk. Daarin is 
Loekie anders dan andere fietsen. Wij maken 
kinderfietsen voor en mét kinderen! Met jou 
dus?!

Meld je aan voor ons testteam op 
loekie.nl/testteam. Eenmaal in het testteam 
krijg je als eerste onze nieuwe fietsideeën te 
zien, bepaal jij welke fietsen we gaan maken 
en… mag jij de fiets als eerste testen! 
Geef je dus snel op bij loekie.nl/testteam 

Ben jij een jongen of een meisje tussen de 2 en 12 jaar oud en lijkt het je leuk om een keer fotomodel voor Loekie te zijn? 
Het is niet moeilijk! Gewoon een kwestie van lekker met je fiets bezig zijn. Dus heb jij het in je en kun je goed lachen en 
plezier maken, laat dan dit berichtje aan je moeder lezen!

Bij Loekie geloven we dat een fiets een integraal deel uit maakt van de belevingswereld en het spel van een kind. Dat 
willen we laten zien in onze foto’s. Als je het leuk vindt dat je kind meedoet aan een foto shoot voor Loekie, mail ons dan 
zijn of haar gegevens: naam, leeftijd, beenlengte en kledingmaat. Vergeet niet om er een paar recente foto’s bij te doen. 
Onze modellen hoeven geen ervaring te hebben met foto shoots! Ons adres: marketing@loekie.nl.

Loekie 
testteamLoekies 

neXt top 
modeL

inschrijven!
joNGeNs eN meIsjes vAN 2 tot 12 jAAr
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12 INCh
LEEFTIJD 2-4 
KLEDINGmAAT 92-104 
BINNENBEENLENGTE 43-53

16 INCh
LEEFTIJD 4-5 
KLEDINGmAAT 104-116 
BINNENBEENLENGTE 54-56

18 INCh
LEEFTIJD 5-6 
KLEDINGmAAT 110-122 
BINNENBEENLENGTE 57-59

Groter of 
ouder?
tIjd voor eeN 
sPArtA!

ff je fIets 
PAsseN

24 INCh
LEEFTIJD 8-10 
KLEDINGmAAT 134-140 
BINNENBEENLENGTE 74-77

26 INCh
LEEFTIJD 9-12
KLEDINGmAAT 140-158 
BINNENBEENLENGTE 78-81

20 INCh
LEEFTIJD 5-8
KLEDINGmAAT 116-122 
BINNENBEENLENGTE 60-69

22 INCh
LEEFTIJD 5-9 
KLEDINGmAAT 122-128 
BINNENBEENLENGTE 63-73

CheCk loekIe.Nl voor meer INfo!
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julIANAtoreN, 
te Gek!

fIets
koekjesbakken!
een Leuke activiteit en super Lekker om op te eten! 
de Loekie fietskoekjes! 
Hoe maken we de Loekie fietskoekjes?
Stap 1: Verwarm de oven voor op 180 °C.
Stap 2: Zeef de bloem, het bakpoeder, kaneel en zout boven een kom. Voeg de suiker 
en boter in blokjes toe en wrijf dit tussen je vingertoppen tot een kruimelig deeg. 
Splits het ei en voeg de dooier/eigeel toe aan het deeg; het eiwit wordt niet gebruikt. 
Kneed tot een samenhangend deeg. Wikkel het deeg in vershoudfolie en leg het 
30 minuten te rusten in de koelkast.
Stap 3: Leg het deeg op een met bakpapier beklede bakplaat en rol het deeg platter 
(ongeveer 1,5 cm dik) met de deegroller. Druk de koekjes uitsteker zo vaak mogelijk  
in het deeg en haal het deeg eromheen weg. 
Stap 4: Maak van het restdeeg weer een bal en herhaal stap 3 totdat het deeg op is. 
Leg de fietsjes van deeg op de bakplaat met 2 cm afstand tussen de koekjes. Bak de 
fietskoekjes in ca. 15 minuten goudbruin en gaar. Neem uit de oven en laat de koekjes 
helemaal afkoelen op een rooster, dit duurt 30 minuten.
Stap 5: Versier de afgekoelde fietskoekjes met het glazuur van de kleurstofstiften.
Stap 6: Smullen maar! 

wat heb je nodig?
•  150 gram bloem
•  2 theelepels bakpoeder
•  1 eetlepel kaneel
•  Snufje zout (1/2 theelepel)
•  75 gram rietsuiker
•  100 gram koude boter
•  1 ei (gesplitst)
•   Minimaal 2 pakjes kleurstofstiften  

(leuke kleurtjes)
•  Deegroller 
•   Koekjes uitsteker fiets  

(www.bouwhuis.com)

de juLianatoren in apeLdoorn is het 
Leukste kinderpretpark van neder-
Land. het pretpark, met méér dan 60 
te gekke attracties, spectacuLaire 
shows en grote evenementen biedt een 
onvergeteLijke dag uit aan gezinnen 
met kinderen van 2 tot circa 12 jaar. 
Attracties
De echte stoere jongens en meiden maken een duizelingwek
kende rit in Jul’s Rollerskates! Ben je meer van het avontuur? 
Maak dan een tocht in Dino Tour waar je oog in oog komt te 
staan met echte dinosaurussen! Of ga je liever de hoogte in en 
stap je in het Reuzenrad? En de echte piraten onder ons varen 
over de woeste golven in de draaiende Piraat!
 
Voor de kleintjes…
Aan de allerkleinsten heeft de Julianatoren natuurlijk ook 
gedacht! Rij mee in de Jul’s Stones Baan of stap als een echte 
cowboy op je eigen paard in de Paardenbaan! Nog nooit een 
kabouter in het echt gezien? Rij dan mee op de rug van een egel 
door Kabouterwonderland. Of stap als een piloot in je eigen 
helikopter en vlieg door het hele park!
 

Je favoriete TV-karakters
Ze zijn dagelijks op televisie te zien; Meneer Kaasgaaf, Mevrouw 
Suikerspin, Jul & Julia. En in het pretpark zelf kun je ze op 
vaste tijden in levende lijve tegenkomen. Geef ze een dikke 
knuffel en maak een mooie foto met ze zodat je deze thuis aan 
iedereen kunt laten zien.
 
Elke dag show-time!
Jul en Julia de Muis heten je elke ochtend van harte welkom 
op het plein voor de Julianatoren. Ook kun je dansles volgen bij 
Julia en ga je naar de cowboyshow van Jul. Tijdens de weekend
en en schoolvakanties zijn je muizenvriendjes te zien in hun 
eigen spectaculaire grote parkshow! Aan het einde van de dag 
bouwen Jul en Julia nog één groot, swingend feest en sluiten ze 
een dag vol speelplezier af met een vrolijke show.
 
Evenementen
Naast eigen entertainment biedt de Julianatoren een scala aan 
evenementen. Zo kun je in 2017 naar Pipo, Julia’s Verjaardags
weekend, Jul’s Verjaardagsweekend, de AFAS Sprookjesweken 
en Halloween!

Julianatoren, 

   te gek!
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wIelmAAt 24 EN 26 INCH   frAmehooGte 38 EN 40 Cm   remmeN HANDREmmEN + TERuGTRAPREm   
frAmetyPe STAAL   verlIChtING VooR EN ACHTER BATTERIJVERLICHTING   versNellINGeN 3   

kleur WHITE mATTE/oRANGE   PrIjs 24 INCH € 369, 26 INCH € 379

streetwIse
€ 369

vANAf

reAdy  toScore
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wIelmAAt 20 (ALLEEN WIT), 24 EN 26 INCH   frAmehooGte 31, 38 EN 43 Cm   remmeN TERuGTRAPREm   
frAmetyPe STAAL   verlIChtING VooR EN ACHTER: BATTERIJVERLICHTING   kleur WHITE + BLACK mATTE

overIG VooRDRAGER   PrIjs 20 INCH € 329, 24 INCH € 419, 26 INCH € 429

PICk-uP

€ 329
vANAf

€ 419
vANAf

Ook in 20 inch!
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wIelmAAt 20, 24 EN 26 INCH   frAmehooGte 31, 38 EN 43 Cm   remmeN TERuGTRAPREm   frAmetyPe STAAL
verlIChtING VooR EN ACHTER: BATTERIJVERLICHTING   kleur BLACK mATTE + GREy mATTE

overIG VooRDRAGER   PrIjs 20 INCH € 329, 24 INCH € 419, 26 INCH € 429

PICk-uP

€ 329
vANAf

€ 329
vANAf
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wIelmAAt 24 EN 26 INCH   frAmehooGte 38 EN 43 Cm   remmeN HANDREmmEN + TERuGTRAPREm   
frAmetyPe ALumINIum   verlIChtING VooR EN ACHTER: BATTERIJVERLICHTING   versNellINGeN 3

kleur GREyBLuE (24 INCH) PEARLGREEN/RED (26 INCH)   overIG BIDoNHouDER + DEmoNTABEL ACHTERREKJE   
PrIjs 24 INCH € 429, 26 INCH € 439

Booster

€ 429

€ 439
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CouNtry tour 
wIelmAAt 24 EN 26 INCH   frAmehooGte 38 EN 43 Cm   remmeN TERuGTRAPREm + HANDREm   frAmetyPe 

STAAL   verlIChtING VooR EN ACHTER: BATTERIJVERLICHTING   versNellINGeN 3    kleur JEANSBLuE   overIG 
VooRDRAGER + oRNAmENT + LEDERLooK JASBESCHERmERS    PrIjs 24 INCH € 419, 26 INCH € 429

Go PlAyOutside
€ 419

vANAf



De Amazone 4 Life is de ideale moederfiets om er samen 
met je zoon of dochter er op uit te gaan. Het stuur van 
deze fiets is door het verlengstuk gemakkelijk naar  
voren te plaatsen. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om  
een kinderzitje te plaatsen en heb je een ruime instap. 
Achterop kunnen diverse zitjes rechtstreeks op de  
extra sterke verlengde drager geplaatst worden. En als je  
kinderen oud genoeg zijn, dan bouw je de fiets zo weer 
terug tot stoere stadsfiets. De Amazone 4 Life is tevens 
verkrijgbaar als elektrische fiets.

Samen met je zoon of dochter een fietstocht maken op de 
zelfde fiets? Dat kan! Sparta heeft zowel voor kinderen als 
volwassenen een stoere en degelijke transportfiets: de 
Pick-Up Plus. Deze stoere stadsfiets met aluminium frame 
is verkrijgbaar in diverse kleuren met 3 of 7 versnellingen.

www.sparta.nl

AmAzonE 4 LifE; 
DE iDEALE 
moEDErfiEtS

in EEn HAnDom-
DrAAi vAn StoErE 

fiEtS nAAr moEDEr-
fiEtS... 

En wEEr tErUg
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Wij begrijpen dat je zoveel mogelijk samen met je kinderen wilt 
ondernemen. Gewoon de boodschappen doen, maar ook op 

vakantie gaan. Of gezellig samen het park bezoeken. 

Daarom is er deze betaalbare maar zeer degelijke, multifunctionele 
fi etskar van XLC. De Duo is geschikt voor twee kinderen. 
De XLC Mono is nóg compacter en geschikt voor 1 kind. 

Binnen enkele tellen zijn beide eenvoudig om te bouwen tot buggy.

Vliegengaas, veiligheidsgordel, een signaal-oranje vlag, afneembare 
wielen, inklapbaar, neuswiel. Overal is aan gedacht. 

Verkrijgbaar in zilvergrijs met frisblauw of met limegroen.

Dit is ‘m!
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