
Harm is Jong Goud! 

Stem je mee?
t/m 31 oktober

De nominatie is natuurlijk al fantas-
tisch, eindigen bij de top 5 nóg fan-
tastischer! Onze Bikkel Harm Norder 
is genomineerd voor de Jong Goud 
Award 2013, in de categorie Jonge 
Vrijwilligers. Harm kwam als stagiaire 
via De Bolster bij ons binnen, bleef  
en is inmiddels een van onze vaste 
Bikkels. Dit staat er over hem op de 
site van Jong Goud:

“ Altijd op tijd, altijd goede communicatie, 
vriendelijk, op alle fronten inzetbaar; 
fietsen, scooters, hout en algemene 
klussen, altijd goed werk afleveren, 
gezellig, grappig, intelligent, sterk, 

Bikkel  
Bulletin
Verhuisd! Check!
Van Midscheeps naar Lichtboei, met 
heeeel veel spullen, in 1 dag. Check! 
Gelukt! We did it! En hoe… 25 vrij-
willigers stonden op 31 augustus, 
onze Grote Verhuisdag, voor ons 
klaar. Inpakkers, sjouwers, uitpakkers, 
ordenaars, aanwijzers, koffietheesoep
&broodjesverzorgers…stuk voor stuk 
aanpakkers! We hebben knetterhard 
gewerkt met z’n allen, veel lol gehad, 
af en toe even gevloekt en we kunnen 
niet navertellen wat we allemaal in 
handen hebben gehad, maar om 
16.15 uur precies zaten we aan een 
heelwelverdiende warme prak. De bus 
moest nog 1 ritje doen en er moest 
nog wat aangeveegd worden, maar 
toen we klaar waren, was het nog 
geen 18.00 uur. 

In augustus was ons nieuwe pand, 
het oude onderkomen van de Aldi 
aan Lichtboei 298, al klaar gemaakt 
voor de verhuizing. Daardoor konden 
onze Bikkels direct daarna de spullen 

uitzoeken, ordenen, een plekje geven 
en nu, na bijna 2 maanden, is het pand 
al helemaal ‘van ons’. En van Roel Bos 
natuurlijk, die met zijn sportcoaching ook  

weer een plekje bij ons heeft gekregen.
Nieuwsgierig? Van dinsdag t/m vrijdag 
van 08.30 – 17.00 uur staat de deur  
open en de koffie klaar. 

Fietsenwinkel 
gaat mooi
In ons nieuwe pand hebben we een 
mooie grote fietsenwinkel kunnen 
inrichten. En die loopt als een trein! 
Steven Hoeksema, gepokt en gemazeld 
in het fietsenvak, heeft de leiding over 
de werkplaats en de winkel. Steeds 
meer mensen weten de weg naar ons 
te vinden voor een reparatie of een 
nieuwe fiets. We hebben nieuwnieuwe 
fietsen, maar ook gebruikte. Goede 
maar natuurlijk wel betaalbare fietsen: 
de fietsenmakersneus van Steven weet 
ze overal te vinden. Na een grondige 
controle- of reparatiebeurt vinden ze 
weer hun weg naar een nieuwe eigenaar. 
En ondertussen leert Steven aan onze 
jongeren alles over fietsen.

Succes bij  
Bikkels & Bolides

Succes?! Ja, maar het begon met 
dikke pech. 2 gebroken benen en een 
whiplash. Het haalde een streep door 
het plan dat we hadden met Bikkels 
& Bolides: een professionele garage, 
onder leiding van ervaren automonteurs 
en daarnaast een leerwerkplek voor 
jongeren die de kneepjes van het vak 
van de ‘oude rotten’ zouden leren. De 
‘oude rotten’ en de jongeren stonden 
klaar, te trappelen, maar 3 ongelukken 
gooiden roet in het eten. We hebben echt 
wel even met onze handen in het haar 
gezeten. En toen vonden we een stevige 
partner die samen met zijn compagnon 
en ons ‘oude team, onder leiding van 
Rob Timmer’,  de garage binnen 2 weken 
aan de loop kreeg. Inmiddels zijn er 
4 jongeren die op de garage door, we 
durven het wel te zeggen, de besten in 
het vak worden begeleid. Je auto is bij  
dit ijzersterke team in vertrouwde 
handen. Proberen? Kom langs voor  
een gratis wintercheck!

Bikkels & Bolides 
Grondzijl 10b (naast Autotaalglas) 
(050) 737 02 76 
www.bikkelsenbolides.nl 

sportief, een teamspeler, lief voor  
dieren en een voorbeeld voor anderen 
in kracht en doorzettingsvermogen – 
dat waren de eerste woorden die zijn 
collega’s even opnoemden. Dankzij De 
Bolster in september 2012 bij de Stichting 
Goed Bezig en Bikkels & Bikes komen 
werken. Van heel heel ver gekomen 
maar zij zagen wel de mogelijkheden en 
hij heeft het bewezen, waargemaakt in 
alle opzichten. Iedereen houdt van Harm 
bij ons, wat meer heb je nodig om je 
stem op hem uit te brengen!?”  

Stem nog snel op Harm
Geen woord aan gelogen! Stem je mee? 
Dat kan hier: www.stieljonggoud.nl en 
dan doorklikken naar de categorie ‘Jonge 
Vrijwilligers’.

Warme acties
Brrr het wordt koud. Tijd voor actie (want 
daar word je warm van)! 

* gratis * 
autocheck

Wil je je auto nog even laten nakijken voor-
dat de winter echt losbarst? Maak dan een 
afspraak bij Bikkels & Bolides voor een gratis 
wintercheck. We checken uw banden, verlich-
ting, ruitenwissers, accu, koelsysteem, voorruit, 
motorolie, remmen, uitlaatsysteem, verwar-
ming, portiersloten en airconditioning.

Bikkels & Bolides
Grondzijl 10b |  (050) 737 02 76
www.bikkelsenbolides.nl

* veilig * 
op de fiets

Is je fiets aan een onderhoudsbeurt toe en wil 
je de winter veilig in fietsen? Kom dan langs bij 
Bikkels & Bikes. Voor € 35,- geven we je fiets 
een complete winterbeurt inclusief poetsen en 
nieuwe verlichtingsset.

Bikkels & Bikes
Lichtboei 298 | (050) 7370053
www.bikkelsandbikes.nl
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Nieuwe partner  
Moustache Meubelen

Teye Krook is een van onze werk-
begeleiders en hij bijzonder getalenteerd. 
Zowel in het begeleiden van jongeren als 
in zijn vakgebied: werken met hout. Hij 
heeft een eigen bedrijfje dat we graag 
onder je aandacht brengen: Moustache 
Meubelen. 
Moustache Meubelen ziet kansen in 
bijzonder materiaal en in bijzondere 
mensen. Van restafval maken ze unieke 
tafels, maar dat doen ze niet alleen. In 
hun werkplaats begeleiden ze jongeren 
die, zoals dat formeel heet, een afstand 
tot de arbeidsmarkt hebben. De jongeren 
bloeien op, ontdekken hun kwaliteiten en 
hervinden hun zelfvertrouwen. 
Nou, dat klinkt ons bekend in de oren! 
Dat doen wij namelijk ook en we hebben 
onze krachten dan ook gebundeld. 
Jongeren die bij ons binnen komen en 
geïnteresseerd zijn in het werken met 
hout, kunnen bij Moustache in de leer.

www.moustachemeubelen.nl

Op Olaf kun je bouwen

Onvermoeibaar, onvervangbaar en altijd 
inzetbaar. Voor en achter de schermen bij 
Bikkels & Bikes, overal kom je Olaf tegen. 
Valt er iemand uit of ergens een gat? Olaf 
springt als vanzelfsprekend in. Hij heeft 
ons vanaf het begin geholpen en wat er 
ook gebeurt, Olaf staat voor ons klaar. 
Zijn Mobiele Rijwielservice Damstra is een 
mooie aanvulling op onze dienstverlening. 
Dus, als je je fiets aan huis gecheckt, 
onderhouden of gerepareerd wilt hebben: 
www.uwfietsenmakeraanhuis.nl. Vet 
luxe! (En helemaal niet duur…) We like!
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Bedankt!!!
In de vorige BikkelBulletins hebben we 
oproepen gedaan voor handige handen 
en financiële ondersteuning. We hebben 
enorm veel hulp gehad, voor, tijdens en 
na onze verhuizing. Vrijwilligers, aande-
lenkopers en sponsors, allemaal uit de 
grond van ons hart: hartstikke bedankt! 
Jullie zijn nu lid van onze Bikkelclan en 
blijven dat wat ons betreft voor altijd!
De afhandeling van de aandelenverkoop 
en sponsoring doen we in november, 
dus jullie horen nog van ons ☺.

Een warm welkom en een versgebakken 
Bikkelkoekje. Wie wil nou niet zó zijn 
werkdag beginnen? Op 9 oktober 
hadden de medewerkers van de DUO 
en Belastingdienst deze mazzel, toen 
ze hun fiets in de rijwielstalling van hun 
prachtige nieuwe gebouw zetten (ook 

wel het Cruiseschip genoemd). Op die 
dag ging daar namelijk het Servicepunt 
open en dat Servicepunt wordt bemensd 
door Bikkels & Bikes! De koekjes waren 
eenmalig (met heel veel dank aan 
Sabicake!), het warme welkom blijft. 
Op werkdagen staat er namelijk altijd 

wel een van deze Bikkels: Olaf, Danny, 
Jako, Jim of Erwin. Op 9 oktober zijn 
direct al de eerste lekke banden geplakt 
en lichten gerepareerd. En inmiddels zijn 
vele reparaties gevolgd. Fijn toch? Klaar 
terwijl je werkt, dus om 17 uur ga je 
gewoon weer op je eigen fiets naar huis. 

Bikkels in het Cruiseschip

Sluit je aan bij de Bikkelclan

Een goed idee bedenken is niet 
zo moeilijk. Maar hoe kom je van 
een goed idee naar een bedrijfje? 
Dat kun je leren! NL Innovators 
heeft daar een programma voor 
ontwikkeld, speciaal voor studenten. 

Het lijkt ons een super idee om dat 
ook aan te bieden aan jonge en 
oudere mensen zonder werk. Om te 
onderzoeken hoe we dat het beste 
kunnen doen, hebben we relaties van 

ons uitgenodigd om hierover met ons 
mee te denken. Op 6 november gaan 
we dat doen. Als je zin hebt om aan te 
haken, van harte welkom! 
Stuur dan een mailtje naar 
agnes@stichtinggoedbezig.nl. 

De studenten van NL Innovators gaan 
in december en januari aan de slag 
met 2 andere goeie ideeën van ons ☺. 
We voelen een 5e editie van het Bikkel 
Bulletin aankomen!

NL Innovators is ook Goed Bezig!

Nienke Ripperda - Renate Dokter - Mathilde Lubbers - Bert Viel - Linda Jansema - Michel Beek - Nick Stevens -Teye Krook - Anneke Bakker 
- Henk Bakker - Carmen Romijn - Rob Charles - Yvonne Steigstra - Nanneke Jager - Pieter Bregman - Welmoed Eppinga - Nip van den Elshout - 
Ilse Spijker - Piet en Gé Nanninga - Annete Landkroon - Sascha Bouwknegt - Jan Nobbe - Peter-Jan Hulsebosch - Jaap de Graaf - Henk Jan Ger-
rits - Lizet Riedel - Frits Visser - Ward Dekker - Lie Tchu Fung - Diet Hensums - Ineke Dijk - Mark Hoogenboom - Meneer BOEM - Roland Knol 
- Robert Bungener

De Bikkelclan groeit 

Steeds meer leuke mensen komen  
ons team versterken. In oktober 
begonnen bij ons Esther Gönner, 
Mirjam Smitz en Frans van Willigen. 

Esther doet de administratie en gaat 
straks met ons nieuwe projecten ont-
wikkelen, met name op het gebied van 
leren en onderwijs. Mirjam en Frans  
zijn twee rechterhanden voor Erwin en  
Agnes in de dagelijkse aansturing. We 
zijn heel blij met deze nieuwe Bikkels!


