
Doen is ons toverwoord. Het mooie van ‘doen’ is dat het ons, onze 
Bikkels, onze projecten en onze organisatie in beweging zet. Door 
die beweging hebben we een continu bruisende en vernieuwende 
plek gecreëerd, waar onze jongeren altijd wel een plekje vinden waar 
ze zich thuis voelen en zich dan kunnen ontplooien. (Dat geldt net 
zo goed voor de volwassenen die zich aan ons hebben verbonden 
trouwens.) In dit BikkelBulletin lees je waar al die beweging ons de 
afgelopen maanden heeft gebracht.

Bikkel  
Bulletin

en horen dan vooral: ‘O! Die training wil 
ik ook wel volgen!’ Ons plan is dan ook 
om de trainingen breed te gaan aanbie-
den. Maar we beginnen met onze eigen 
jongens. Zij mogen zelf aangeven wat ze 
willen leren.

Ilse Spijker heeft weer een prachtlogo voor ons 
gemaakt! studiospijker.nl 

De Leuke School: we beginnen!
Leren kiezen, falen, je eigen baas zijn, ….
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Hoe maak je een grote (of kleine) keuze? 
Wat doe je als iets niet gaat zoals je had 
gehoopt? Hoe word je baas over je eigen 
leven? De meeste mensen kunnen wel 
wat hulp gebruiken bij het beantwoor-
den van deze vragen. Daarom starten 
wij dit voorjaar met De Leuke School: 
een school waar we op een bijzondere 
manier (door te ‘doen’) vooral life skills 
trainingen gaan geven, zoals kiesles, 
‘eigenbaasles’ en ‘faalles’. We hebben 
er al met veel mensen over gesproken 

Talent runt nieuwe vestiging 
Oliemuldersweg 97 geopend | T 050 205 30 35

In ons Tweewielercentrum Bikkels & Bikes aan Lichtboei 298 repareren en verkopen 
we niet alleen fietsen, we leiden er ook jonge fietsenmakers op. Onze Bikkels Johan 
en Jan waren eind vorig jaar klaar voor een volgende stap. Daarom hebben we in 
februari een derde vestiging geopend, die zelfstandig door hen gerund wordt. Aan 
de Oliemuldersweg 97 in de Oosterparkwijk vind je ze elke dinsdag t/m vrijdag, van 
08.30 – 16.00 uur. Ze repareren en onderhouden alle typen fietsen en scooters en 
hebben een mooie voorraad staan voor de verkoop. Heel cool is ook dat ze het pand 
samen met Danny, Robert en Ferry hebben verbouwd en ingericht, met veel oog 
voor detail. Zelfs de klok hebben ze in huisstijl gepimpt! 

Het pand huren we van Nijestee. We zijn blij met hen als huisbaas. Ze waren erg 
behulpzaam bij de voorbereidingen en de kleine verbouwing die we hebben gedaan. 
Ook hebben we goede afspraken met hen kunnen maken over het gebruik van de 
kantoorruimtes die ook in het pand aanwezig zijn. Daar bieden wij nu ruimte aan 
startende ondernemers, zoals budgetcoachinggrunn.nl, jazzpianist en composer 
robertbosscher.com en hondentrimsalon wilcora.nl.

Ook onze organisatie is in beweging. De eenmanszaak waar onze projecten 
Bikkels & Bikes en Bikkels & Bolides onder vielen, is opgeheven en heeft de 
projecten ‘overgedragen’ aan de stichting (Goed Bezig in Groningen). Voor ons 
voelt dat een stuk natuurlijker. De constructie met een eenmanszaak en een 
stichting was bij de start nodig in de samenwerking met de gemeente, maar 
leverde vooral allerlei ingewikkelds op: twee boekhoudingen, twee btw-aangiften, 
twee jaarrekeningen en nog veel meer administratieve en financiële rompslomp. 
Terwijl alles wat we doen onder de vlag van de stichting hoort en voelt. Per 
1 januari 2016 is de nieuwe situatie ingegaan. We zijn nu ook formeel één dikke 
familie en er is weer een dikke klus geklaard ☺.

Eén dikke familie!

Danny broest 
door Stad

Het bruist ook bij Bolides

Kekke bus!!! Danny broest tegenwoordig 
met onze Mobiele Rijwielservice door het 
zuiden van de stad. Hij heeft de bus 
zelf tot in de puntjes ingericht. De  
Mobiele Rijwielservice ondersteunt onze 
bikkels in het servicepunt van DUO & 
Belastingdienst en zetten we in voor 
bedrijven met veel fietsende mede-
werkers. Straks kunnen we hem heel 
mooi inzetten om ook andere bedrijven te 
bedienen als de zuidelijke ringweg eruit 
ligt en iedereen daar met de fiets moet 
komen. En natuurlijk is het weer een extra 
plek om jonge fietsenmakers op te leiden 
en werkervaring te laten opdoen. Wil je 
Danny graag een keer op je bedrijf of  
thuis een reparatie of onderhoudsbeurt 
laten doen? Hij is te bereiken op 
06 39 63 96 24.

Op onze locatie aan Grondzijl 10b 
wordt de autogarage strak en profes-
sioneel gerund door Milton George. 
Samen met zijn broer heeft hij Geo-
cars/Geotrading opgericht, een full 
service autogarage en –handel. De 
klantenkring is groeiend en de man-
nen doen naast reguliere reparaties en 
onderhoud bijzondere klussen, zoals 
het restaureren van oldtimers.

Baan voor Scott!
Milton begeleidt ook jongeren die bij 
ons in traject of op stage zijn en graag 
met auto’s willen (leren) werken. Scott 
is een van die jongeren. Dat bevalt 
van beide kanten goed. Nu Scott van 
praktijkschool De Bolster af gaat, 
neemt Milton hem in dienst.

Dikke cheque!
In januari kregen we van de VINCI Foundation NL 
een dikke cheque overhandigd voor De Leuke 
School, ter waarde van € 30.000. Voorzitter Jos 
Boers legt uit waarom: “VINCI Foundation NL 
steunt graag organisaties die mensen helpen om 
weer onderdeel te worden van de samenleving. Het 
is hartverwarmend om de passie van de mensen 
achter De Leuke School te zien. Zij bieden kennis 
op een vernieuwende manier aan jongeren om hen 
zo weer een stap verder te kunnen laten zetten.”
Met deze bijdrage starten we dit jaar De Leuke 
School op. De eerste lessen zijn in de maak.
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vincifoundation.nl
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We komen zoveel leuke mensen en 
initiatieven tegen! Check deze maar eens:
vrolijkspel.nl, selenggara.nl, dagopvangbuddy.nl, 
theartofdetailing.nl, ekogoed.nl

We♥!

en wat nog meer...

We kregen een pluim!
De medewerkers van DUO zijn zo 
tevreden over ons dat we een pluim 
van ze hebben gekregen. Een echte… 
Toen DUOdirecteur Wim Westerbeek 
die persoonlijk kwam uitreiken, wisten 
onze Bikkels nog van niks. Dikke trotse 
glimlachen natuurlijk! Die tevredenheid 
leverde niet alleen een pluim op, 
trouwens. We zijn ondertussen ook 
gevraagd om op de locatie Cascade de 
dienstfietsen te onderhouden én ons 
contract is weer voor een mooi poosje 
verlengd! 

Nieuw: Fietsfabriek 
Groningen
In onze Fietsfabriek aan de Travertijn-
straat slopen we afgedankte fietsen en 
halen daar de nog bruikbare onderdelen 
af. We houden die op voorraad voor 
reparaties in onze winkels. Zo zijn 
we duurzaam bezig en blijft fietsen 
betaalbaar, ook voor mensen met een 
krappe beurs.

Nieuw: 
Spakenkoning 
Om diezelfde reden starten we 
binnenkort met ons project Spaken-
koning. Als je wiel verbogen is, zetten 
de meeste fietsenmakers er gewoon 
een nieuw wiel of een nieuwe naaf 
in. Hartstikke duur! Wij willen graag 
iedereen op de fiets hebben en houden 
(net als de gemeente Groningen 
trouwens, check groningenfietsstad.nl).
Daarom hebben wij bij het Mamamini-
fonds een aanvraag ingediend om een 
vlechtmachine aan te schaffen. 

Daarmee kunnen we wielen recht maken 
en ook nieuwe wielen maken. Voor onze 
eigen klanten maar ook voor andere 
fietsenmakers. Want we zijn de enigen 
in de stad die dit straks kunnen! 

Aanbesteding stal-
lingen: we doen mee!
De gemeente besteedt dit voorjaar het 
beheer van de rijwielstallingen in de stad 
opnieuw aan. Het contract met Werkpro 
loopt af en vanaf de zomer kunnen 
dus andere partijen de stallingen gaan 
beheren. Laten wij daar nou goed in zijn 
(vraag maar aan de DUO) dus we doen 
mee! 

Nieuwe samenwer-
kingen in de pijplijn
We zijn in de regio niet de enigen die 
leer-, werk- en dagbestedingsplekken 
bieden. Samenwerken zit in onze 
genen, dus we zijn altijd wel in gesprek 
met mogelijke partners. Op dit moment 
praten we over een nieuw fietsenproject 
met De Mikkelhorst in Haren en met een 
grote zorginstelling over afgeschermde 
dagbestedingsplekken. 

Moven!
Binnenkort moeten we verhuizen uit ons 
opslagpand aan de Ulgersmaweg. Het 
pand krijgt een nieuwe bestemming. Wij 
zouden wij niet zijn als we niet alweer 
een nieuw pand op het oog hebben. 

Durf te vragen
Mocht dat nou niets worden: als je een 
alternatieve locatie weet, voor opslag en 
kleine technische werkzaamheden, het 
liefst met buitenterrein: we houden ons 
aanbevolen! We hebben in ieder geval 
ruimte nodig voor zes cabrio’s die binnen 
moeten staan.

Motoren en modder
…wie houdt er niet van! Op 27 augus-
tus ondersteunen we Ferry bij de 

Grasbaanraces in Uithuizen, samen met 
onze benzineleverancier Oliehandel Van 
den Belt. mac-sme.nl

Wijkpand behouden 
voor de wijk
In een van de kwetsbaarste wijken 
van de stad komt binnenkort een groot 
pand leeg te staan. Samen met andere 
initiatiefnemers maken we een plan voor 
de invulling en het beheer van dat pand, 
zodat het niet verkocht wordt maar voor 
de wijk behouden blijft en we met een 
breed aanbod de bewoners een duwtje 
omhoog kunnen geven.  

Groen Bezig weer 
van start 
Ons groenproject heeft even stil gelegen, 
maar we gaan binnenkort weer van start. 
We hebben een fantastische groenman 
gevonden die het project kan trekken 
en ook jongeren kan begeleiden en 
opleiden. De eerste klant is al binnen: 
de DirtParks in Assen en Groningen. 
Maar we beginnen met de aanleg 
van een hondenspeelplaatsje in de 
Oosterparkwijk☺.

Boelie is er bij 
Aan de Trav6 hebben we sinds kort 
Boelie er bij, een fietsenmaker die zijn 
pand moest verlaten. Hij heeft zijn eigen 
werkplaats en maakt nu voor ons fietsen. 
We gaan hem helpen zo snel mogelijk 
weer een eigen winkeltje te openen. 
boeliesfietsen.nl

Hondjes! Spelen!
Een dagje met twee bussen naar 
Oldenzaal om 100 meter hekwerk en 
palen uit de grond te jenzen…dat is op 
zich al dik lol natuurlijk. Het was ook nog 
voor een goed doel: in de Oosterparkwijk 
maken we een hondenspeelplaatsje, 
zodat iedereen daar zijn hondje veilig
los kan laten spelen.

Cartuning
Met chiptuning kun je het maximale uit 
de motor in je auto halen. Wie wil dat 
nou niet? Wij halen het naar Groningen. 
Daarover zijn we in gesprek met 
tuningservice.nl, dat na 7 jaar succes in 
Huizen, samen met ons een dependance 
in Groningen wil openen.

Dag van de 
Duurzaamheid 
Op 26 mei houden de DUO en 
Belastingdienst weer voor alle 
medewerkers, omwonenden en andere 
belangstellenden een Dag van de 
Duurzaamheid. Wij zijn er bij samen met 
Moustache Meubelen met een ludieke 
actie. moustachemeubelen.nl

Woohoo! 
Een webshop!
Ja. We willen het al zo lang en hij is in 
de maak: een webwinkel voor fietsen en 
onderdelen. Wendy Bruins maakt hem 
en wat zij maakt is altijd cool! 
wisemice.nl


