
Rhonny is niet de enige die uitvliegt. Onze Bikkels Vincent en Marco hebben zoveel 
energie en drive dat ze samen een bedrijfje zijn begonnen: Klus- en Groenbedrijf 
VenM. 4 rechterhanden voor alle klussen in huis en tuin. We glimmen van trots! 
Ze zijn allebei opgeleid binnen Stichting Goed Bezig, hebben meegeholpen bij de 
verbouwing van ons nieuwe pand en zitten inmiddels beiden weer op school en 
volgen een vakopleiding. Vincent en Marco zijn enorm gedreven en daadkrachtig. 
Ze werken hard, zijn allround inzetbaar en hebben veel technisch inzicht en doorzet-
tingsvermogen. 17 zijn ze, ze weten precies wat ze willen en stevenen daar recht-
streeks op af. Heb je een klus te doen en kom je er zelf niet aan toe of kun je het  
niet zelf? Kijk dan ‘es op: klusengroenbedrijfvenm.nl

Hij kwam met een plan en goed nieuws, dat wisten we. Maar wat precies, dat wisten 
we niet. Half januari hadden we een afspraak met onze contactpersoon bij de DUO 
die gaat over de rijwielstalling in het nieuwe gebouw van de DUO en Belastingdienst. 
Sinds oktober beheren wij als pilot die rijwielstalling (elke dag 1300 fietsen!) en 
bemensen wij het servicepunt daarin. Goed nieuws dus, nou...echt wel! We konden 
het bijna niet geloven. De samenwerking bevalt hen zo goed dat we in ieder geval 
nog drie jaar mogen blijven. Nou, dat willen wij wel! Danny, Olaf, Steven, Jim, Freddy, 
Marco, Erwin en Marco, dat zijn de toppers die hiervoor hebben gezorgd. Door er 
altijd te zijn, door iedereen elke dag welkom te heten met een vriendelijke blik, door 
alle reparaties op tijd af te hebben, door de stalling goed schoon te houden en door 
fantastische service. En wij lopen nu nog steeds met een dikke vette glimlach :)).

Muisstil was het aan de lunchtafel. En het 
is echt knap als je dat voor elkaar krijgt! 
Het lukte Rhonny met een heerlijke, 
zelfgemaakte roti. Onze eigen Rhonny, 
top scootermonteur, maar dus ook 
topkok. Zijn droom was al heel lang om 
een eigen cateringbedrijfje te beginnen 
en nadat we die roti hadden geproefd, 
leek dat ons een heel kansrijk idee. Zijn 
eerste klus was de catering van ons open 
huis op 18 december. Niet de kleinste 
klus voor een startende ondernemer. Hij 
draaide zijn hand er niet voor om en het 
was wederom heerlijk. 
Toen bleek dat de keuken in buurthuis De 
Holm (van ons goede contact Sven Olaf 
Thieme) beschikbaar was, kon Rhonny 
al snel echt van start. Ratatouille heeft hij 
z’n bedrijf gedoopt. Op het menu staat 

een variëteit aan gezonde, versbereide 
maaltijden, van stamppot tot pasta, roti,
nasi en bami. 
Af te halen van maandag t/m vrijdag bij 
De Holm, Folkingestraat 9b voor 5 euro 
per maaltijd en bezorgen is mogelijk. Met 
veel dank aan Sven! 
www.ratatouille-maaltijden.nl

Meer over Sven
Sven helpt niet alleen Rhonny, hij heeft ons ook al enorm 
geholpen. Met adviezen en het laswerk bij onze verbou-
wing bijvoorbeeld. Naast De Holm heeft hij ook Alles Haaks 
en de Stadswerkplaats: een openbare werkplaats voor 
hout en metaal waar iedereen - van beginner tot vakman, 
van liefhebber tot professional, van jong tot oud, man 
en vrouw - terecht kan. In 2014 gaan we nauw met hem 
samenwerken. 

www.stadswerkplaats.nl 
www.alleshaaks.nl 
www.acdeholm.nl

Bikkel  
Bulletin
2014 rules!
We hebben het even gecheckt…het 
dak zit er nog op, maar het lijkt wel 
of we vliegen. Tuurlijk, 1 januari is 
gewoon een dag, net als 28 december 
of 13 november. Maar toch. 2014 voelt 
anders dan 2013. 

We waren in december aan het eind 
van ons latijn, liepen op ons tandvlees. 
Zoveel en hard gewerkt. Zoveel beslis-
singen genomen. Zoveel dingen neer-
gezet. Zoveel moois en teleurstellingen 
ook her en der. En ondertussen nog 
‘even’ verhuisd. Het weekje vakantie 
eind december was heeeeel welkom en 
heeft ons ontzettend goed gedaan. 

En nu, ja het nieuwe jaar voelt anders. 
Alsof er ruimte is ontstaan. Een heel 
nieuw jaar aan onze voeten, de eerste 
maand vloog voorbij en bracht al pareltje 
op pareltje. Dit Bulletin staat er vol mee.  

Housewarming
Maar eerst nog heel even terug naar 
2013. 18 december om precies te zijn. 
We hadden onze helpers uitgenodigd en 
ook de nieuwe buren, want we vonden 
het wel tijd om te laten zien wat ‘het’ 
geworden is. Koffie, thee en warme 
chocolademelk stonden klaar. 

Het was ontzettend leuk om allemaal 
mensen die ons een warm hart toedra-
gen zo bij elkaar te hebben en het 
allermooiste was natuurlijk dat we, juist 
in dit gezelschap, ons nieuwste project 
konden lanceren: de kook- en catering-
kunsten van Rhonny. Verderop lees 
je daar meer over. Op 18 december 
hebben we ook wel veel mensen gemist. 
Die niet konden komen vanwege af-
stand of andere kerstafspraken. Bij 
deze nogmaals aan iedereen: 
dank voor jullie steun!

V&M: 2 x 2 rechterhanden

Een mooi DUO

Ratatouille:  
gezonde versbereide afhaalmaaltijden

bare onderdelen eraf en bouwen 
daarmee weer bruikbare stadsfiet-
sen. In zijn eigen werkplaats spuit 
Olaf Damstra ze af en tadaaa: 
mooie en betaalbare fietsen voor 
onze klanten in de winkel aan 
Lichtboei. Zo redden we fietsen en 
ondertussen ook nog het milieu 
(nou ja…een klein beetje dan ☺). 

www.recyclefiets.nl

Bikkels redden fietsen 
en ook het milieu!
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Het is de nachtmerrie van iedere fiets 
(euh…). Door de Milieudienst uit de 
stad geplukt worden en dan in de 
shredder terecht komen. Het over-
komt jaarlijks duizenden fietsen. Dat 
doet ons, als fietsliefhebbers, echt 
een beetje pijn. Daarom hebben wij 
een deal gesloten: wij kopen voor ons 
leerwerkproject weesfietsen op, we 
strippen de wrakken, halen de bruik-
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Genomineerd voor FNVJong 
Held van het jaar

We ♥ Het Hanze Huis

Reclame voor Anita

Held van het jaar… Dat zou wel cool 
zijn huh, als we dat werden! Bij FNV 
Jong zijn ze ernaar op zoek en wij 
zijn genomineerd door Paul en Karien 
Ravelli. We moeten eerst nog wel even 
Winterheld worden, want ze zoeken 
per seizoen 1 held. Het gaat dan om 
iemand die zich inzet voor de belangen 
van jongeren, bijvoorbeeld op het  
gebied van jeugdwerkloosheid,  
onderwijs, stages of iets anders. 
De seizoenshelden nemen het daarna 

tegen elkaar op om Held van het jaar te 
worden. Met als beloning eeuwige roem 
en een mooie prijs (wat die is, dat weten 
we niet). Vind jij dat wij die roem en prijs 
(oeoeoeoe wat zou het zijn?) verdienen? 
Help ons dan te winnen. Het gaat 
allemaal via Facebook. Hou het in de 
gaten op facebook.com/fnvjong, op 
www.fnvjong.nl en onze eigen face-
bookpagina Bikkels and Bikes. 
En dit is de website van Karien:
www.busyasabee.nl

Van sommige winkels moet je wel 
houden. Wij hebben dat met Het Hanze 
Huis. Prachtige producten hebben ze 
te koop en de mensen zijn zó leuk. Ze 
verkopen producten van leveranciers 
uit de oude Hanzesteden van Europa. 
Alleen kwaliteitsproducten, die vanaf 
1800 volgens traditionele receptuur 
worden vervaardigd en verhandeld. 
Koffie, thee, siroop, marsepein, wijn, 
vis, nougat, confituren, drop... Veelal 
gemaakt in oude familiebedrijven. Je 
proeft er vroeger in. 

Als je van thee houdt, moet je zeker  
naar het Hanzehuis. Voor de Kusmi  
thee! Want die is echt hemels. En laten 
ze nou net een mooie Valentijnsactie 
hebben waar je die thee kunt winnen,  
de liefdesvariant nog wel! Wilden we 
jullie niet onthouden…..

Valentijnsactie
Als je voor 14 februari een product van 
Kusmi Tea bij Het Hanze Huis koopt 
en je gegevens achterlaat, maakt jouw 
Valentijn op 14 februari kans op een 
gratis Kusmi Tea Sweet Love pakket. 
Onder alle deelnemers trekken ze 3 
winnaars. Wij doen mee!
Je vindt Het Hanze Huis aan het 
A-Kerkhof 2, vastgeplakt aan de Akerk. 

In ons nieuwe pand hebben we uiter-
aard ook weer een ‘gym’ om te sporten. 
Personal coach Roel Bos en zijn stagi-
aire Jochem zijn met al hun fitnessap-
paraten met ons mee verhuisd. Tot nu 
toe konden onze jongeren sporten bij 
Roel en Jochem als ze dat wilden. Nu 
komen er ook jongeren specifiek voor de 
combinatie: het sporten bij Roel is dan 

vast onderdeel van hun traject en bij ons 
komen ze leren en werken. Een gouden 
combinatie, want door het sporten maken 
ze allerlei stofjes aan die je nodig hebt 
voor een actief leven en dus ook om te 
werken en leren. We hadden het al ge-
hoopt en vinden het super om te zien dat 
dat nu ook van de grond komt.

Hoe vaak wij geen complimenten krijgen over onze bedrijfskleding! T-shirts, jassen, over-
alls… onze Bikkels lopen er met trots in. We kopen ze vaak tweedehands en we krijgen 
ook veel, maar onze eigen logo’s laten we er, als het maar even kan, op borduren. Want 
dat wordt zo mooi. Anita’s Borduurstudio maakt het elke keer weer super!

Wil je je auto nog even laten nakij-
ken voordat de winter echt los-
barst? Maak dan een afspraak bij 
Bikkels & Bolides voor een gratis 
wintercheck. 

We checken je banden, verlichting, 
ruitenwissers, accu, koelsysteem, 
voorruit, motorolie, remmen, uitlaat-
systeem, verwarming, portiersloten 
en airconditioning.

Bikkels & Bolides, Grondzijl 10b 
(050) 737 02 76

Openingstijden
ma. t/m vrij. 9.00 en 17.00 uur

www.bikkelsenbolides.nl

Laat je bolide checkenLie, wil je een postertje voor ons maken? 
Lie, wil je een nieuwe reparatiebon voor 
ons maken? Lie, wil je alle logo’s van 
onze samenwerkingspartners op een 
foambord maken? Lie, wil je…… Het 
antwoord is steevast: “Ja hoor, natuur-
lijk!” Lie is begonnen als stagiaire bij een 
project van Agnes en is de afgelopen 
maanden ook bij haar afgestudeerd. Nu 
is ze op zoek naar een baan. En ook al 
ligt de wereld aan haar voeten, gelukkig 
wil ze als vrijwilligster voor ons klusjes 
blijven doen. Zijn we heel blij mee! Ze is 
afgestudeerd in brand management, kan 
websites bouwen, allerlei andere com-
municatiemiddelen produceren, leuke 

acties bedenken en uitvoeren en nog  
veel meer. En ze is ook nog es een  
heel leuk mens! Als je een klus hebt  
voor haar, laat het ons weten.

Lie in het zonnetje

Sporten & Werken:
een gouden combi!


