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Onze Grote Verhuisdag komt snel 
dichterbij en we zijn nog op zoek naar 
Bikkels die ons willen ondersteunen. 
We hebben handjes en spierballen 
nodig voor de verhuizing maar ook 
mensen die ons financieel willen hel-
pen. We zitten namelijk tijdelijk even 
krap. En zo’n verhuizing kost altijd 
een boel geld. 

Het zit zo: ruim een jaar geleden zijn 
we begonnen met Bikkels & Bikes. We 
maakten een vliegende start. Jongeren 
meldden zich massaal aan om bij ons 
werkervaring op te doen en dankzij de 
samenwerking met de gemeente hadden 
we de beschikking over het pand aan 
Midscheeps 3. Maar we groeiden zo hard 
dat de gemeente ons niet bij kon houden. 
Het was beter de samenwerking stop te 
zetten. Verhuizen dus. 

Maar ons geld is even op. ‘Even’ want 
het ligt op ons te wachten: het SNS 
Reaal Fonds, het VSBfonds, Stichting
Boschuysen en Fundatie Van den 
Santheuvel, Sobbe hebben geld toege-
zegd, maar daarvoor moeten we nog 
aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
Ook krijgen we in het najaar zogeheten 
‘trajectgelden’ binnen van het UWV om 
jongeren te begeleiden. 

Voor we dit geld op onze rekening heb-
ben staan, gaan er nog wat maanden 
voorbij. Terwijl we het nu heel hard nodig 

hebben. We hebben een nieuw pand ge-
vonden aan de Lichtboei 298 (voorheen 
de Aldi) in Lewenborg, waar we eind 
deze maand naartoe verhuizen. 

Daarom zijn we op zoek naar aandeel-
houders. Mensen die aandelen Bikkels & 
Bikes kopen. Het leuke is: zodra wij weer 
geld hebben, krijgen de aandeelhouders  
-als ze dat willen- hun geld terug. Ben je 
geïnteresseerd en wil je toetreden tot de 
eregalerij van Bikkels (zie elders in dit 
bulletin)? Stuur een mail naar ikbikkel@
stichtinggoedbezig.nl en geef daarbij aan 
hoeveel aandelen je wilt kopen. Je krijgt 
van ons dan een mail met een toelichting.  

Spelregels
• De aandelen kosten € 25 per stuk
• Je krijgt je eigen bewijs van  

Bikkelschap
• 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.

• Bij bedragen boven € 250 maken we 
een tegenprestatie op maat.

• Via de Bikkelaandelen kun je ons  
geld doneren of het ons lenen.  
Wanneer je ons geld leent, krijg je 
het uiterlijk februari 2014 terug. 
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Bikkels & Bikes is een initiatief van 
Stichting Goed Bezig. Deze stichting 
werd opgericht door Erwin Grose en 

Agnes Nanninga. ‘Liefdewerk oud 
papier’, zoals dat heet, want Agnes  
en Erwin doen dit geheel vrijwillig. 
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Wat is Bikkels & Bikes?

Stichting Goed Bezig leert mensen 
met een grote(re) afstand tot de 
arbeidsmarkt op eigen benen staan. 
De stichting wil een groot netwerk in de 
stad Groningen aanleggen waarbinnen 
jongeren werkervaring op kunnen doen. 
Groen Bezig is een van de nieuwe 
projecten van de stichting. Groen Bezig 
wordt gerund door hovenier Freddy 
Rutgers, die op deze manier zelf 
re-integreert na een burn out.
Wanneer hij straks zelfstandig verder 
kan, maakt hij tijd en ruimte om jongeren 
te begeleiden. Het laatste project van 
de stichting is Bikkels & Bolides, een 
autogarage waar jongeren zich kunnen 
bekwamen in het vak om uiteindelijk 
zelfstandig aan de slag te kunnen.

De kosten voor deze projecten worden 
betaald uit trajectgelden van het UWV, 
subsidies en de omzet van zowel de
fietsenwinkel als de garage. De mede-
werkers van Stichting Goed Bezig 
worden niet betaald, zij doen dit op 
vrijwillige basis. 

www.stichtinggoedbezig.nl

In de maand augustus gaan we het nieuwe pand opknappen, de spullen op het oude 
adres inpakken en natuurlijk op de Grote Verhuisdag verhuizen. We krijgen aan alle 
kanten hulp aangeboden, wat fijn! Wil je ook meehelpen? Hieronder zie je wanneer 
we bezig gaan met de verhuizing en waar je aan mee zou kunnen helpen. Kun je niet 
de hele dag? Geen probleem, 2 uurtjes hulp is ook al welkom!

Zaterdag 17 augustus
Bouwen aan het nieuwe pand: het nieuwe pand moet worden 
ingedeeld, we gaan nieuwe wanden plaatsen en ruimtes 
aftimmeren. 

Zaterdag  17 & zaterdag 24 augustus 
Inpakken: in het oude pand hebben we veel materialen 
en spullen verzameld. Handen uit de mouwen want we 
proberen in deze 2 dagen alles in de Beeboxxen 
te krijgen!

Zaterdag 31 augustus
Grote Verhuisdag: we verza-
melen zoveel mogelijk 
mensen om onze inboedel 
te verplaatsen. We maken 
er een feestje van! Met fijne 

catering en een paar bijzondere verrassingen. 
Daarover lees je meer in het volgende bulletin.
Verhuisbedrijf Nobbe helpt mee met een grote 
bus en een professioneel verhuizer. 

Wil je helpen?
Laat het ons weten en stuur een e-mail naar: 
ikbikkel@stichtinggoedbezig.nl. We gaan je zo 
snel mogelijk verder inlichten over deze dag(en)!



De Grote Verhuisdag op zaterdag  
31 augustus wordt een feestje! En  
niet in de laatste plaats door de toe-
zegging van cateraar Sascha Bouw-
knegt van De Smaak van het Noorden 
om onze verhuizers van een hapje en 
een drankje te voorzien. Wat een  
heerlijk vooruitzicht!

De Smaak van het Noorden is gespe-
cialiseerd in catering met bijzondere 
streekproducten, biologische catering en 
het zogeheten content-catering: food-
programma’s die de boodschap van de 
bijeenkomst versterken. De Smaak van 
het Noorden komt op verzoek thuis, op 
de zaak, op een schip, midden in een 

natuurgebied, op een bouwterrein of 
buitenloods, kortom: overal. Ook heeft 
de Smaak van het Noorden zelf verschil-
lende bijzondere locaties in het Noorden 
in het bestand. 
Sascha: “Wij bedenken, organiseren en 
verzorgen bijzondere bijeenkomsten. On-
derscheidend, spraakmakend en geheel 
passend bij de persoon of bedrijf. Want 
wat is er nou mooier dan dat er nog lang 
nagepraat wordt over een bijeenkomst?”

Geïnteresseerd?  
Bel of mail met Sascha: 06-48356874 of 
sascha@desmaakvanhetnoorden.nl
www.facebook.com /desmaakvanhet-
noorden

Sluit je aan bij 
de Bikkelclan

Nieuwe Bikkels melden zich:  
De Smaak van het Noorden

#1
Binnenkort werken er ook Bikkels 
van ons in het mooiste gebouw van 
Groningen! We zijn namelijk gevraagd 
om de fietsenstalling in ‘het cruiseschip’ 
(het nieuwe kantoorgebouw van DUO en 
Belastingdienst) aan de Kempkensberg 
te gaan beheren. Daar zijn we hartstikke 
blij mee. Er staan elke dag 1300 
fietsen in die stalling en we mogen ook 
reparaties doen en onderdelen verkopen. 

#2
Sinds kort hebben we een heuse Raad 
van Toezicht. Die bestaat uit 3 toppers 
met wie we al graag samenwerkten of 
met wie goed mee konden sparren over 
onze stichting: Mark Hoogsteen, Hedy 
Cerini en Paul Ravelli. Zij houden vanaf 
nu in de gaten of we wel echt Goed 

Bezig zijn ;)). Daarnaast werken we ook 
aan een Raad van Advies. Zo verbinden 
we nog eens ongeveer 6 slimmeriken 
aan onze stichting.

#3
We hebben de sleutels van het nieuwe 
pand al binnen. Bouwers en technische 
m/v-en zijn van harte welkom om te 
komen helpen bouwen en inrichten. 
Onze hovenier Freddy gaat alvast aan de 
slag met de tuin en omgeving.

#4
Onze nieuwe fietsenmaker Steven 
Hoeksema is gestart met de verkoop van 
nieuwe fietsen. Enneh…dat loopt als een 
trein! Ook Olaf Damstra, onze ‘al vanaf 
het begin erbij’-e fietsenmaker, zit niet stil 
(dat kan hij ook helemaal niet trouwens)! 

Hij heeft een prototype van de Bikkels 
Bike gemaakt, de fiets die wij binnenkort 
op de markt brengen.

#5
Ook topsportcoach Roel Bos en zijn 
stagiaire Jochem verhuizen mee naar 
het nieuwe pand. Ze hebben al een 
spiegelwand van 12 meter breed op de 
kop getikt voor de nieuwe sportruimte. 
Nou is die ruimte al groter dan die op 
Midscheeps, maar straks lijkt ie dus ook 
nog 2x zo groter(der)!

#6
We zoeken nog iemand die een 2ehands 
alarminstallatie kan aansluiten. Ben jij 
of weet je iemand die dat kan, wil je 
dan een mailtje sturen naar ikbikkel@
stichtinggoedbezig.nl? 

Dit wist je vast nog niet

Twee weken geleden verscheen ons eerste Bikkel Bulletin. 
Het was vakantie dus we hebben nog lang niet iedereen 
kunnen bereiken, maar we hebben toch al behoorlijk wat 
Bikkels mogen toevoegen aan onze Bikkelclan. Mensen 
die al hebben geholpen, die zich hebben aangemeld om 
te komen helpen of die Bikkelaandelen van ons hebben 
gekocht. Dit zijn ze:

Nienke Ripperda - Renate Dokter - Mathilde Lub-
bers - Bert Viel - Linda Jansema - Michel Beek - 
Nick Stevens - Teye Krook - Anneke Bakker - Henk 
Bakker - Carmen Romijn - Rob Charles - Yvonne 
Steigstra - Nanneke Jager - Pieter Bregman - Wel-

moed 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

Wil jij ook bij de Bikkelclan horen? Meld je dan aan om te 
komen helpen bij het bouwen, inpakken en/of ver-
huizen! 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 -  Jochem - Wim - Berend 
- Rolf - Alex - Anne - Agnes - Erwin.

Beeboxxen gearriveerd, 
we kunnen los!

De ‘Beeboxxen’ zijn er, dus we zijn er 
klaar voor om onze spullen in te pakken. 
We zijn superblij met de hulp van Bee-
boxx. Ze stellen hun kunststof verhuisdo-
zen beschikbaar en dit scheelt verschrik-
kelijk veel werk. De dozen van Beeboxx 
zijn superpraktisch, ijzersterk, stapelbaar, 
verzegelbaar en ook nog eens duurzaam 
omdat ze herbruikbaar zijn. 

www.beeboxx.nl

Dit is de Bikkelclan (tot nu toe)

Mooi printwerk dankzij 
Zalsman B.V.

Renate, Nienke, Agnes en Ilse maken samen 
het Bikkel Bulletin. Ze schrijven het samen, 
geven het vorm en zo ontstaat er iets moois. 
Maar dan is het nog niet af! De finishing touch 
is het printwerk. Dit doet Zalsman Groningen 
B.V. voor ons en daarmee zijn zij onze 3e 
sponsor. Daar zijn we ontzettend blij mee!

Zalsman B.V. is een regionaal, nationaal en 
internationaal opererend grafimediabedrijf. 
Ze maken communicatieprojecten voor 
bedrijven en organisaties in onder andere 
zorg, onderwijs en overheden tot een succes. 
Communicatie op papier en/of digitaal voor 
een eerlijke prijs, duurzaam en met ongekend 
snelle levertijden. Een brede dienstverlening 
waarbij de klant centraal staat. De vestiging in 
Groningen is gespecialiseerd in digitaal print. 
Dus: heb je een klus met drukwerk, printwerk, 
web2print of logistiek? 

www.zalsmangroningen.nl
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