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“- NIEUW BEGIN Leeg terrein
Onbeschreven blad
Hervonden mogelijkheden
Op een nog leeg toneel
Een nieuwe kans
Vertrouwd, vreemd
Een wereld
RIjp voor verandering
Er beweegt iets
Hoor, ‘t zoemt!
Het leven zelf bevestigt:
Er staat iets te gebeuren.
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Everything you can imagine is real ,

- LOOK EN FEEL

- PABLO PICASSO

- CONCEPT Dit “pop up restaurant”, de naam zegt het al heeft een tijdelijk karakter. Op het moment dat
de loods aan de overzijde van het terrein gereed is (naar verwachting over 2 a 3 jaar) zal het
restaurant verplaatst gaan worden.

- CONCEPT

De basis is een gebruikte schottenkeet, gekoppeld daarachter komt een gebruikte tuinkas te staan,
vanuit de schottenkeet komt een doorgang naar de kas.
Links van het pand worden de toiletten, keuken en opslag in twee zeecontainers gecreëerd.
Rondom is een overdekte veranda bedacht, deze sluit aan op het kastanjehouten schapenhek dat
er nu al staat. Zowel de buitenzijde als de binnenzijde van het restaurant wordt volledig opgebouwd van bestaande materialen. Ook de gehele inrichting t/m de stoffering zal uit 2e hands/
gebruikte materialen bestaan. In deze presentatie een sfeerimpressie hiervan.
Bouwen met “afval” is niet nieuw, maar dit samen doen met mensen met een beperking wel!
Stichting Bikkel is geen dagbesteding waar gemacrameed wordt, maar waar stoere kerels die
moeilijk hun draai in de maatschappij kunnen vinden hun handen uit de mouwen steken, onder
goede begeleiding!

Inspiratiebron:
Tuinhuis in de polder (Soest)

- Bikkels

- EVEN VOORSTELLEN *
*
*

Deze Stichting biedt dé dagbesteding op rolletjes aan en is opgericht door Jan Willem 		
Liebrecht en Jeroen Uijtewaal.
Het gaat hier om een vorm van zorg die er op gericht is om mensen met een 			
verstandelijke beperking te helpen met het aanbrengen van structuur in hun dagelijks
leven.
Stichting Bikkel wil zich onderscheiden door te werken met kleine teams, zodat inter		
actie tussen de deelnemers mogelijk is, en door niet op één locatie te verblijven maar er
op uit te gaan, de samenleving in.

S

Reportage

Samen sterk

Stichting Bikkel en DLC Interiors hebben een bijzondere samenwerking. Spullen die bij
verhuizingen en leegruimingen worden weggedaan, gaan naar Janine van den Hengel.

“Ik houd van
rondstruinen als
Malle Pietje”
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Toeval bestaat niet. Een dag voor het
interview met Janine van den Hengel heb
ik een lunch-afspraak met een vriendin
in Soest. “Ik weet een superleuk cafeetje
om af te spreken”, zegt ze enthousiast.
“Het is in het oude stationnetje en is
heel gaaf ingericht. DLC-Café heet het.”
Bij aankomst blijkt het helaas gesloten.
Het is maandag. “Dan gaan we naar
grand-café De Lindenhof. Dat is ook
leuk”, gaat ze onvermoeibaar verder. “En
ingericht door dezelfde vrouw. Misschien
heb je weleens van haar gehoord? Ze
heeft al veel panden ingericht hier in
de omgeving, Janine heet ze.” Dan gaat
er een lichtje branden: dit is dezelfde
Janine die ik morgen interview over haar
samenwerking met Stichting Bikkel! Met
haar bedrijf DLC Interiors adviseert en
begeleidt ze bij de (her)inrichting van
woon- en werkruimten. Stichting Bikkel
biedt een kleinschalige dagbesteding aan
mensen met een beperking. De ‘Bikkels’
doen leegruimingen en verhuizingen van
en naar verpleeg- en verzorgingshuizen
en binnen zorginstellingen. Spullen die
worden weggedaan gaan regelmatig naar
Janine. Zij knapt ze op en geeft ze een
tweede leven.

DLC
“DLC staat voor De La Caña, Spaans
voor Van den Hengel”, legt Janine de
volgende dag uit bij haar op kantoor.
Kantoor klinkt eigenlijk te kil voor deze
ruimte, want het is ook showroom (‘De
Stalenkamer’), workshop- en trainingsruimte en opslag voor veel mooie spullen. Van laden vol kralen en knopen tot
serviezen, stoffen en krukjes die nog een
opknapbeurt verdienen. Janine verza-

TEKST EN FOTOGRAFIE: LOUËL DE JONG.

melt van alles. Ze weet: eens komt het
van pas in een van de projecten. Zoals
de vlaggenstokken die ze via Stichting
Bikkel kreeg. Of het gebloemde brocante
servies, dat ze later gebruikte bij de aankleding van een lunch in het bos. Maar
meestal gaat het om gróte projecten.
Al zeventien jaar richt Janine huizen,
café’s, restaurants en andere ruimtes
in. “We zijn nu bijvoorbeeld bezig met
een nieuw restaurant in Amersfoort,
Centraal Ketelhuis, daarvoor bedenken
we het interieur, maar ook het logo, de
menukaarten en zelfs de kleding van
het personeel. Ik gebruik altijd een mix
van materialen, zoals wol, linnen en vilt.
Maar ook: beton, hout met staal. Allemaal
natuurlijke materialen. De spanning tussen goedkoop en hergebruik enerzijds
en duur en nieuw anderzijds vind ik
leuk. Zonder moeite kan ik een ruimte
inrichten met oude spullen die ik her
en der heb verzameld, maar dan wel
graag exclusief behang op de muur. Of
een designstoeltje erbij. Laatst kreeg ik
een Deens vintage bankje van Stichting
Bikkel. De stof was vies en versleten
maar het frame nog prachtig. Ik heb het
opnieuw laten bekleden met leer en het
is prachtig geworden. Voor de uitvoering
maken we gebruik van een vast netwerk
vakmensen en ambachtslieden. Dat is
zo belangrijk: samenwerken met leuke,
goede mensen.”

Bikkel
Eén van die leuke, goede mensen is Jan
Willem Liebrecht van Stichting Bikkel.
Na jarenlang een commerciële functie
te hebben gehad in de bankwereld
richtte hij samen met oud-collega

Jeroen Uijtewaal de stichting op. “Als
je onverwacht je baan kwijtraakt is dat
hard. Vervolgens kun je twee dingen
doen: het zien als mislukking of als kans.
Ik koos voor het tweede. Mijn zwager
heeft een verstandelijke beperking, via
hem heb ik verschillende dagbestedingslocaties gezien. Zo ontstond het idee voor
Stichting Bikkel”, aldus Jan Willem. Hij is
erbij komen zitten na een drukke verhuisdag, de werktrui nog aan. “Kijk naar wat
iemand wél kan, dat is ons uitgangspunt.
Zo bieden we structuur aan mensen die
dat nodig hebben. We halen veel spullen uit woningen; een hele huisraad als
iemand overleden is en er geen familie is
die het overneemt. Of delen van inboedels
als iemand naar een verzorgingshuis gaat,
of van zelfstandig naar begeleid wonen.
Wij brengen de spullen naar Janine, De
Kringloop, het Leger des Heils en bewo-

“‘De Foute Vrouw’
noemen de
Bikkels mij”
ners van zorginstellingen. Wat overblijft
slaan we op en dat is best veel.”
De eerste kantoor/opslagruimte van
Stichting Bikkel was bij Janine op het
bedrijventerrein. Tijdens de kennismaking rommelde ze meteen tussen de oude
spullen. Jan Willem: “Of ze een aantal
oude lijsten mocht hebben? Prima, wij
wisten niet wat we ermee moesten. Ook
zag ze een schilderijtje van een zigeunerjongen met een traan. Daarvan heeft
bijna iedere oudere dame er een in de
gang hangen. Met dat schilderijtje was
Janine blij, terwijl wij dachten: wat móet
je ermee? Een week later zag ik bij haar
vijf schilderijtjes van zigeunerjongens bij
elkaar hangen, in dezelfde kleurschakering. Dat zag er ineens heel aardig uit.”
Janine grinnikt: “Naarmate je meer van
hetzelfde bij elkaar hangt of zet, wordt het
mooier. Zo heb ik ook een groep groen
glaswerk staan. Ik houd van troep, van
rondstruinen als Malle Pietje. Verzamelen
is een verslaving. ‘De Foute Vrouw’
noemen de Bikkels mij plagerig. Want

als zij een meubelstuk, servies of lamp
fout en lelijk vinden, vind ik het meestal
mooi.” Jan Willem: “Inmiddels weet een
aantal jongens precies wat naar Janine
kan. Roept er één: ‘Is dit fout?’ Roept de
ander: ‘Ja, dat gaat naar Janine!’ We verzamelen ook lades voor haar. Om al die
verschillende lades laat ze dan een kast
bouwen.”

Pittoresk
Stichting Bikkel heeft twee busjes met
aanhanger waarmee Jan Willem en
Jeroen ieder met vier jongens op pad
gaan. Elke dag. Het is intensief werk en
vraagt om goede begeleiding. “Iedere
Bikkel probeer ik de juiste taak te geven.
Met de een kan ik vol vertrouwen een
wasmachine twee etages naar beneden
sjouwen, de ander heeft goed inzicht in
hoe de aanhanger optimaal vol te laden.
Het zijn top-gasten.”
In de voormalige garage/autodealer,
waar de stichting inmiddels naartoe is
verhuisd, staan kasten, tafels, stoelen,
witgoed, dozen vol keukengerei, lampen,
schilderijen en bakken vol oud ijzerwaar.
Het liefst zou Jan Willem zien dat alles
wordt hergebruikt: het ijzeren onderstel
van een tafel voorzien van een nieuw
blad ... Maar dat organiseren kost tijd
en geld. En dat is er niet. Daarom is hij
blij met de samenwerking met Janine.
Spullen die naar haar gaan, krijgen zo’n
tweede leven. Janine: “We zijn aan het
denken hoe we onze samenwerking
kunnen verdiepen. Hoe kunnen we het
rendabel maken? Het opknappen kost
veel tijd en geld. We gebruiken mooie,
maar dus ook dure stoffen, en vaak moeten binnenwerken van stoelen compleet
vervangen worden. Het zou mooi zijn
als we in de toekomst handige vrijwil-

ligers vinden om samen met de Bikkels
spullen op te knappen, die we vervolgens
vanuit een winkelpand te koop kunnen
aanbieden. Wij geven dan aan hoe het
eruit moet komen te zien en kunnen het
geheel vervolgens mooi bij elkaar stylen.
Zo is de cirkel dan weer rond.”
Na het gesprek rijd ik toch nog even
langs het DLC-Café om te zien hoe spullen van Stichting Bikkel er opgepimpt bij
staan. Het witte, monumentale pandje
staat er nog even pittoresk bij. Binnen is
het stoer en sfeervol. Met een ruw stenen
muur, houten stoelen en een hoge kast
met lades in allerlei kleuren en maten.
Inderdaad helemaal mijn smaak.

dlcinteriors.com,
stichtingbikkel.nl
DLC-Café, Spoorstraat 1, 3761 AJ Soest,
035-544 51 72, dlccafe.nl
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- Entree EN veranda

- TO DO *

*
*

Rondom het terrein een grote
verande (zie plattegrond)
gemaakt van pallethout &
golfplaten.
Idee! Signing a la Babylonstoren
Een groene haag waar je onder door loopt
richting de entree

- RESTAURANT / KEET

- CONCEPT | RESTAURANT *
*
*
*
*
*
*

*

In het restaurant worden alleen maar producten van het seizoen aangeboden.
De kaart moet klein zijn en frequent wisselen
Drempel is laag & kinderen zijn zeer welkom, tenslotte is dit de doelgroep die veel te besteden heeft. Hier moet
rekening mee gehouden worden met de samenstelling van de kaart
Concurrentie is “Dara”, “Hoog vuur” & straks “Rauw”. Deze zaken zijn niet kindvriendelijk. “Zandvoort aan
de Eem” is op z’n retour & bovendien alleen maar aantrekkelijk in de zomer.
Het publiek dat we willen aanspreken gaat niet naar “22 High” of wokken aan de A2. Een goede optie is er
op dit moment niet.
Voldoende lage zits zijn er onder de veranda, maar moeten ook binnen gecreeerd worden.
Er zullen in de winter haarden (of: allesbranders/speksteenkachels) branden. Afvalhout wordt verstookt
(pallets zijn overal gratis af te halen). Clienten van Amerpoort of Bikkel hebben een mooie dagbesteding aan het uit elkaar halen van deze pallets
Sfeer is warm en ongedwongen, informeel

- RESTAURANT / KAS

- TO DO | KEET *
*
*
*
*
*

Bij binnenkomst rechts een trap naar de tweede verdieping.
Op de tweede verdieping zullen voornamelijk lage zitjes zijn
Zowel aan de linker als rechterkant van het restaurant een bar met 		
daarachter een hoge kast gemaakt van oude fruitkisten
Naast de linker bar bevindt zich de doorgang naar de keuken en toilettem
Achter de schottenkeet zit de kas, deze is af te sluiten met oude kozijnen
schuifdeuren
Vloer zal gemaakt worden van steenschotten

- TO DO | KAS *
*
*
*
*
*

Achter de eerste kas bevindt zich de tweede kas waarin dingen worden
verbouwt, deze is via de steeg apart toegankelijk
Links een binnenplaats met kippen!
Links bevindt zich ook een deur naar de keuken/ opslag & toiletten
Rechts bevindt zich een deur richting de veranda
Op de vloer liggen oude stoeptegels
In de zomer worden er stromatten op
het dak gelegd tegen de warmte.

- BLOEMEN / - MOESTUIN

- TO DO *
*
*

Rechts van de kas #1 (zie plattegrond) bevindt zich de bloementuin. Deze wordt onderhouden door clienten van de Amerpoort.
Het idee is om op een ander stuk grond op het
Wagenwerkplaatsterrein een grote moestuin te realiseren..
Dit kleine stukje bloementuin is gecreerd om het groengevoel bij de
gasten te optimaliseren

- SAMENWERKINGSVERBANDEN *

- SAMENWERKING

*
*
*
*
*

*

De basis van dit project is verbinding, duurzaamheid, afgedankte materialen & 		
meubelen krijgen een nieuw leven. “Van niets maken we iets”. Sterker nog, iets heel
moois!
Mensen met een beperking gaan meebouwen aan dit project. Stichting Bikkel heeft
toezegging gegeven.
De Amerpoort helpt samen met haar clienten mee met het aanleggen en onder		
houden van de moestuin. De kas gaat ook onderhouden worden door de Amerpoort
(1 begeleider met 6 clienten).
Het achterdeel van de kas zal in gebruik genomen worden om zaden en planten 		
voor te kweken.
Uiteraard worden de groenten & bloemen gebruikt in het restaurant.
Samenwerking met sloopbedrijven Tammer/Smink en gebrouders beijer heeft al toe
gezegd mee te willen werken. De Bikkels leveren regelmatig afval in. Tijdens deze
ritten kunnen ze vervolgens de bruikbare materialen (ramen, deuren, hout, etc.)
inladen & meenemen. Als het pand wordt afgebroken nemen zij het e.e.a. weer 		
terug.
Samenwerking met Nimeto d.m.v. het inzetten van 4e jaars stagiares.

WIj ZJN EN BLIJVEN VAN NATURE
SOCIALE DIEREN, DIE ELKAAR GRAAG HELPEN
EN WILLEN SAMENWERKEN
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