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Zomerrr!!!
Projecten en klussen afmaken, het
schooljaar afronden, diploma-uitreikingen,
vakantievoorbereidingen... Iedereen is
er maar druk mee. Maar wat is dat fijn!
Want we gaan de zomer en de vakantie
tegemoet. Lekker even geen wekker,
de zon in, korte mouwen, en dan in alle
rust terugkijken en weer nieuwe kriebels
krijgen voor het komende seizoen.
Wij hebben er zin in! Met dit Bikkel

Bulletin sluiten we het seizoen en
het schooljaar af. Je leest wat we de
afgelopen maanden hebben gedaan,
waar we mee bezig zijn en wat onze
snode plannen alweer zijn voor na de
vakantie.
Een fijne zomer!

Meer mooie klussen!
In het vorige Bikkel Bulletin meldden we het al: steeds meer
bedrijven weten ons te vinden voor klussen. Ook in de afgelopen
periode hebben weer een paar mooie opdrachten mogen doen.

Vette bouwklus
In maart werden we benaderd door het bouwbedrijf dat in de voormalige school
De Hamrik appartementen bouwt voor jongeren. Of we Bikkels hadden die ervaring wilden opdoen op deze enorme bouwklus. En of we die hadden! Een superkans en inmiddels helpen vier van onze jongens al bijna drie maanden tot zeer grote
tevredenheid de ervaren bouwers op de klus. En een paar jongere jongens krijgen
ook de kans om wat ervaring op te doen met tilklusjes. Werkervaring en een
enorme boost voor hun cv! Zo werd Bikkels & Bouwers geboren. We houden dit
team bij elkaar en een nieuwe klus ligt al in het verschiet.

5000 stempels
“Niets is lekkerder dan verse koffie, de geur, de smaak, zelfs de kleur en de dikke
cremalaag is een weelde om te aanschouwen. Toch wordt er grotendeels alleen oude
koffie gedronken. We zijn met het branden van koffie begonnen om daar verandering
in te brengen”, aldus de toffe mannen van het Koffiestation. Als koffiebranders
zoeken ze altijd bijzondere koffie, die verantwoord is verbouwd. Op hun website
www.koffiestation.nl lees je er alles over. Wij stempelden voor hen 5000 bekertjes.

Heeft het gesmaakt?
Op 21 mei waren 200 ambtenaren en een aantal
hotshots in Groningen voor het Divosacongres
over participatie. (Divosa is de Nederlandse
vereniging van gemeentelijke managers op het
terrein van participatie, werk en inkomen.)
Sascha en Gijs, onze vrienden van De Smaak
van het Noorden, waren gevraagd het diner te
verzorgen en zich daarbij te laten ondersteunen
door jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt.
Dat kwam mooi uit, want we wilden al een tijdje graag iets samen doen. Vijf
Bikkels hielpen in drie ploegen en onder de strakke leiding van De Smaak van
het Noorden de hele dag mee. Van opbouwen tot het dekken van de tafels en
van het uitserveren van toetjes tot het afbouwen en terugbrengen van alle spullen.

Heb jij ook een klus?
We kunnen van alles! Als je een klus hebt waar je wel wat ondersteuning
bij kunt gebruiken, neem dan contact op met Erwin of Agnes.

Nieuwe projecten
Op de een of andere manier kunnen we
maar niet stilzitten ☺. En zo ontstaan er
steeds weer leuke nieuwe projecten. We
zijn bezig met het opstarten van onze eigen
Mobiele Rijwielservice Bulthuis (met onze
topper Danny) en ja, hou je vast, een
snackwagen! Mobiele Bikkels die je fiets
komen fixen of iets lekkers serveren
op plekken waar je daar nou net zin in
hebt.

Ook zijn we druk in de weer met De
Leuke School. Die krijgt steeds meer
vorm. De locatie hebben we al, er
loopt een fondsaanvraag bij een groot
internationaal bedrijf voor de opstartkosten en we zijn in gesprek met een
paar inspirerende partners die trainingen
en workshops kunnen geven. Na de
zomervakantie starten de eerste
lessen. Wil jij ook een bijdrage
leveren? Bel of mail ons!
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Trav6 krijgt vleugels
In het verlaten schoolgebouw aan de
Travertijnstraat 6 huren we van Carex
een vleugel met klaslokalen, kantoren
en een gymzaal. Het was een grote
puinhoop toen we de sleutels kregen.
Overal lag rommel, papier, oude meuk,
stof. Binnen én buiten. We hebben
wel even achter onze oren gekrabd.
Waar te beginnen? Als je er nu weer
komt, weet je niet wat je ziet. Onze
Bikkels Mark, Gerard en Ferry hebben
het fantastisch opgeruimd, opgeknapt
en gepimpt en inmiddels is het een
bruisende smeltkroes van bedrijfjes,
projecten en activiteiten.

In de publiciteit

hij weer naar buiten ;)). Want uit zo’n
padmadrum komt (huup huup barbatruuk) een betoverend geluid! Luister
zelf maar op www.padmadrum.com.

Het is zooo fijn dat mensen ons weten te vinden! Daar doen we
zelf veel aan, maar er zijn ook anderen die ons graag zichtbaar maken.

Verder zijn twee lokalen in onze
vleugel in gebruik voor onderwijs:
hier krijgen schakelklassen (tussen
het praktijkonderwijs en MBO) een
paar dagen in de week les.

De e-bike en e-scooter worden steeds populairder.
Maar het is ook nog wel een beetje onbekend
en ‘eng’. Daarom geven we in de stadstuin bij de
DUO en Belastingdienst een paar keer per jaar
informatie en mag iedereen een proefritje maken.
We doen dat samen met leveranciers Trend in
Wheels en Drymer. We stonden er al op 21 mei
en 22 juni. Na de zomervakantie gaan we er
mee door. Op 25 september staan we ook op de
Duurzaamheidsmarkt bij DUO en Belastingdienst.

www.moustachemeubelen.nl
www.transitiontowns.nl
www.padmadrum.com.

Onze vrienden van Moustache
Meubelen maken er hun coole tafels
en andere kunstwerken en begeleiden
daarbij een aantal van onze jongeren.

Doe ‘es Elektrisch!

Weer in Noorderbreedte
We stonden al eens in hun special ‘Fiets’. In het voorjaar vroegen ze of ze
een fotoreportage bij ons mochten maken, voor hun themanummer over
Duurzaamheid. Het leverde een prachtige fotoreeks op in het aprilnummer van
Noorderbreedte. Wij allemaal trots! Noorderbreedte is een onafhankelijk tijdschrift
dat bericht over onder meer landschap, natuur, milieu, duurzaamheid, kunst &
cultuur en ruimtelijke ordening in Noord-Nederland. www.noorderbreedte.nl

Kanobouwer HenkJan heeft een plekje
bij ons gevonden, net als Martijn van
Transition Towns en Stef Driessen.
Martijn maakt plantenbakken van oude
fietsen. Stef hebben we een beetje
‘weggestopt’, in een geluidsdicht
hok. Hij maakt namelijk van olievaten
padmadrums. En dat maakt een hels
kabaal. Pas als er een klaar is, mag

Kansloze missie
Tja, als je een zwak hebt voor Subaru’s en er
verschijnt voor weinig een op Marktplaats die de
Carbage Run heeft uitgereden, dan ben je nogal
kansloos. Dus staat hij nu als reclameobject te
pronken bij onze autogarage Bikkels & Bolides,
volgeplakt met stickers van (bijna) iedereen die
wij leuk vinden. (De Carbage Run is een beruchte
5-daagse rally door Europa in een barrel van max.
€ 500, check www.carbagerun.nl.)

Nieuwe StichtingsBikkels
Ons team wordt steeds groter, mooier, sterker. Sinds een paar maanden hebben we
Marloes Ritsema erbij. Pas afgestudeerd als communicatiedeskundige ondersteunt
ze ons met allerlei organisatie- en communicatieklussen.
Agnes’ oud-volleybalcoach Bert Buitjes helpt ons bij het benaderen van bedrijven.
De eerste fondsaanvraag is de deur al uit, het begin van een reeks aanvragen voor
samenwerking (bv in de vorm van klussen of andere bijdragen).
Raenmon, de conciërge op Trav6, helpt ons nu bij de scooters en met hem starten
we onze groentak Groen Bezig weer op.

Ohhh mooie foto’s!
Aan inspiratie geen gebrek bij ons! Dat vonden
ook fotografen Kees van de Veen en Mariëlle
Gebben. Zij maakten de afgelopen maanden erg
mooie fotoreeksen van wat wij doen en van onze
Bikkels. De foto’s zijn straks te zien op onze nieuwe
website. Meer werk van hen zien? www.mrll.nl en
www.keesvandeveen.nl
fotografie: Mariëlle Gebben

fotografie: Kees van de Veen

You want more?
Je leest dit Bikkel Bulletin en bent
dus geïnteresseerd in wat wij doen.
Wil je meer lezen? Je kunt natuurlijk
wachten op ons volgende bulletin.
Je kunt ook naar onze website gaan.
Daar staat veel (wat wij noemen)
‘beleidsinformatie’. Je vindt er onder
meer ons Jaarverslag 2014, ons
visiedocument, ons beloningsbeleid
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en onze beleidsplannen en financiële
rapporten over de afgelopen jaren.
Ergens deze zomer gaat onze nieuwe
website live! Maar deze informatie
vind je ook op onze huidige site.

www.stichtinggoedbezig.nl

