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De weken vol verhuisvoorbereidingen 
vliegen voorbij! Aanstaande zaterdag 
is al onze Grote Verhuisdag. Dan gaan 
onze spullen over naar ons nieuwe 
adres, Lichtboei 298 (voorheen de Aldi). 
Een mooi groot pand op een drukbe-
zochte fietsroute. We hebben er zin in!

Gelukkig hebben we al veel hulp voor 
deze grote dag. Dat is ook wel nodig, want 
jee, wat een spullen kun je in een jaar 
verzamelen! Als je wel wilt komen helpen, 
maar je nog niet hebt aangemeld, kan dat 
uiteraard nog. We hebben zoveel moge-
lijk handjes nodig. En we willen graag zo 
snel mogelijk weer ‘in business’ zijn in het 
nieuwe pand, dus het is zaak dat ook rap 
weer in te richten. 

Wat kun je doen?
Er is zaterdag van alles te doen. Spullen 
inpakken. Beeboxxen naar de verhuis-
wagens slepen. Fietsen(d) verhuizen. 
Schoonmaken. Koffie inschenken. 
Uitladen. In het nieuwe pand de spullen 
logisch wegzetten zodat we het gemakke-
lijk in kunnen richten. Kortom: alle zaken 
die bij een verhuizing komen kijken. 

Een paar uurtjes is ook heel fijn!
We vinden het fijn als je de hele dag komt, 
maar begrijpen best dat je niet zomaar 
een hele zaterdag in kunt leveren. De 
vakantie is voorbij, het schooljaar of je 
werk weer begonnen; je hebt genoeg te 
doen. Dus komt gerust een paar uurtjes 
en hou het dan voor gezien, we zijn blij 
met alle hulp die we krijgen. 

Fietsenkaravaan
Vroeg opstaan is wel een goed idee! 
Want we beginnen de dag met een heuse 
fietsenkaravaan. Met z’n allen maken 
we een lange fietsende fietsen-sliert: zo 
verhuizen we alle fietsen van Midscheeps 
naar Lichtboei. Als je een bakfiets hebt: 
neem die dan mee. Daarmee kunnen we 
het kleine spul verhuizen. Ken je iemand 
die een bakfiets heeft? Misschien wil 
diegene ook komen of mag je de bakfiets 
een dagje lenen. Stel je voor: een grote 
karavaan getattooeerde fietsende Bikkels. 
Cool en vreselijk gezellig natuurlijk! En 
misschien halen we wel de krant ☺.  
Sowieso is het een mooie manier om ons-
zelf met onze verhuizing bij de bewoners 
in de wijk in de kijker te spelen.
Dankzij verhuisbedrijf Nobbe kunnen de 
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grote dingen in een verhuiswagen worden 
verplaatst, de kleinere doen we dus zelf. 
Het is tenslotte maar een kilometertje 
verderop. 

Lekker!
Hard werken maakt dorstig en hongerig 
en daarom zorgt cateraar De Smaak van 
het Noorden voor ons. Zelf zorgen we 
voor een gepast voetenbadje - je loopt je 

immers het vuur uit de sloffen op zo’n dag 
- zodat je fris en fruitig weer huiswaarts 
kunt keren. Een dj zorgt voor een lekkere 
beat. En natuurlijk krijg je een Bikkeltattoo 
zodat iedereen kan zien dat je tot de clan 
bent toegetreden. 

Wil je dit Verhuisfeest niet missen? 
Meld je dan aan met een mailtje naar 
ikbikkel@stichtinggoedbezig.nl.

Zie je het niet zitten om met zware 
spullen te sjouwen of andere ver-
huisklussen op je te nemen, maar 
wil je ons wel graag helpen? Word 
dan aandeelhouder van Bikkels & 
Bikes door een of meer Bikkelaan-
delen te kopen. 

Dit zijn de spelregels:
• Een Bikkelaandeel kost € 25 per 

stuk. 
• Je krijgt je eigen Bikkeltattoo.
• Vanaf 3 aandelen krijg je je eigen  

Bikkelbel.
• Vanaf 6 aandelen mag je uit onze  

diensten een tegenprestatie kiezen, 

zoals: je auto laten checken, je fiets  
een beurt geven of tuinonderhoud.

• Vanaf 10 aandelen maken we een  
tegenprestatie op maat.

• Je kunt je aandeel aan ons terug-
verkopen. Als je dat wilt, kan dat tot 
uiterlijk februari 2014.

• Stuur een mailtje naar ikbikkel@stich-
tinggoedbezig.nl waarin je aangeeft 
hoeveel aandelen je wilt kopen en of je 
ze wilt houden of terugverkopen.

• Maak het bijbehorende bedrag over 
op rekeningnummer 852967608 t.n.v. 
Stichting Goed Bezig in Groningen en 
vermeld daarbij je naam en Bikkelaan-
delen + het aantal.

Zo, onze tattoos zijn echt vet! Wil je er ook een?  Treed dan toe tot de Bikkelclan. Help ons 
verhuizen, koop een Bikkelaandeel, bouw mee in het nieuwe pand, leen ons een bakfiets voor 
de Grote Verhuisdag of snuister in je schuur of je nog wat potten verf en kwasten over hebt die 
wij kunnen gebruiken. En dan krijg ook jij, als vers toegetreden Bikkel, deze supergave tattoo! 

Ons eigen BikkelBeeldmerk!

Fotooo!!
Heb je er al een? Maak dan een foto van jezelf 
met de tattoo en stuur hem naar ons op. Wij 
zetten hem dan op onze Facebookpagina en 
onze website. Zo kan de hele wereld zien hoe 
groot onze Bikkelclan al is en dat jij daar ook 
bij hoort!



Sluit je aan bij 
de Bikkelclan

Oe, dat was wel even wat. Dat 
mailtje van de onderzoekster van 
het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid…of ze ons mocht 
interviewen voor een boekje...als een 
van de drie meest inspirerende projecten 
van de tientallen die in de afgelopen 
jaren een subsidie hebben gekregen van 
dat ministerie. Onze fietsenwerkplaats 

hebben we kunnen opbouwen dankzij 
deze (TSROA-)subsidie en zij strooien 
daar natuurlijk niet willekeurig mee om 
er verder niet meer naar om te kijken. 
Ze wilden in eerste instantie weten 
of wij gedaan hebben wat wij in de 
subsidieaanvraag hebben aangekondigd. 
Of wij de subsidie goed hebben besteed 
dus. We hebben al onze voornemens 

en resultaten daarom vastgelegd 
in een rapportage. Ook kwam een 
onderzoekster namens het Ministerie 
ons interviewen over onze ervaringen. 
Ze waren onder de indruk, sterker nog, 
we zijn nu dus verkozen tot (landelijk!) 
een van de drie meest inspirerende 
leerwerkprojecten. Het boekje met ons 
verhaal erin verschijnt in oktober.  

Bikkels in top 3 van meest 
inspirerende projecten

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 Gerrits - Lizet 
Riedel - Frits Visser - Ward Dekker - Lie Tchu Fung - 
Diet Hensums - Ineke Dijk - Mark Hoogenboom - 
Meneer BOEM - Roland Knol - Robert Bungener

Studio (Ilse) Spijker 
rules!
Is jou ook al opgevallen dat wij zulke 
mooie logo’s hebben voor Bikkels & 
Bikes en Stichting Goed Bezig? Wij zijn 
er hartstikke trots op! Ze zijn stoer, sterk 
en precies wat we willen uitstralen. Ilse 
Spijker van StudioSpijker heeft beide 
logo’s gemaakt. Ze heeft ook meegehol-
pen bij de vormgeving van het 2e en 3e 
Bikkel Bulletin. Agnes werkt voor andere 
projecten regelmatig met llse samen en 
ze maakt altijd prachtige vormgevingen. 
Ilse rules! En is een Bikkel! 

www.studiospijker.nl

Dit is de Bikkelclan (tot nu toe)

Verhuisbedrijf Nobbe 
helpt mee!

De Grote Verhuisdag wordt een feestje en 
niet in het minst dankzij Verhuisbedrijf Nobbe, 
die ons helpt met een grote verhuisbus en 
een professionele verhuizer. 
Ga je zelf binnenkort ook verhuizen? Denk 
dan eens aan Verhuisbedrijf Nobbe. Zij 
maken het verhuizen voor iedereen zo 
aangenaam mogelijk. Iedere verhuizing start 
de verhuizer met een gesprek waarin goede 
afspraken worden gemaakt. Nobbe kan alles 
doen: van het inpakken en verhuizen van de  
hele inboedel tot en met alles uitpakken en op 
de juiste plek neerzetten in de nieuwe woning. 
Maar de verhuizers van Nobbe kunnen ook 
heel weinig doen: bijvoorbeeld alleen het 
verhuizen van een piano. Nobbe gaat altijd 
zorgvuldig om met de spullen en woning en 
respecteert ieders privacy. 

www.verhuisbedrijfnobbe.nl
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Wil jij ook bij de Bikkelclan horen? Meld je dan 
aan om te komen helpen bij het bouwen, inpak-
ken en/of verhuizen! Je helpt daarmee onze vaste 
crew vanuit Bikkels & Bikes / Bolides, die bestaat 
deze weken uit: Jim - Mark - Piet - Olaf - Richard 
- Mirian - Danny - Jeffrey - Kevin - Steven - Rob - 
Jako - Laurence - Steven - Freddy - Monique 
- Jeroen - Alke - Roel - Gerard - Jochem - Wim - 
Berend - Rolf - Alex - Anne - Agnes - Erwin.

Al onze Bikkels zijn bijzonder, maar we 
hebben 2 in onze clan waar we toch even 
speciaal aandacht voor vragen: Jaap de 
Graaf en Henk Jan Gerrits. Zij hebben 
namelijk het misschien wel leukste beroep 
ter wereld. Zij zijn spelletjesmakers. 
Ze hebben net een nieuw bordspel 
ontwikkeld: CIRCUS! Dat het een 
ontzettend leuk spel is, weten we uit 
ervaring: Agnes heeft het al gespeeld in 
de testfase. 
Het blijkt nog een hele toer om een nieuw 
spel op de markt te krijgen. Jaap en Henk 
Jan zijn daarom een crowdfunding actie 
gestart. Je kunt het spel nu voor 10 euro 
bestellen. En het leuke is: als je dat nu 
doet, kun je er 1 gepersonaliseerde kaart 
bij bestellen (dus je schoonmoeder als 
circusaap of je zoontje als stoere tijger)! 

Check:
http://www.spellenko.nl/circus.html 
http://igg.me/at/circusgame

Twee Bikkels 
maakten het 
nieuwe spel 
CIRCUS!BIKKELS 

& BOLIDES

NIEUW

garage voor de 
kleine beurs

Grondzijl 10b
050-7370276
www.bikkelsenbolides.nl

Jongeren kunnen bij ons ook werkervaring opdoen in een autogarage: 
Bikkels en Bolides. Deze wordt gerund door een paar ‘oude rotten’ en 
jongeren. Deze weken adverteren we in het Dagblad van het Noorden 
en Gezinsbode met deze advertentie, die is gemaakt door onze bikkel 
Nienke!


