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 ‘Lego is tijdloos,

het verveelt nooit’

     Lego, lego en nog eens lego. De zolderkamer van Wesley Bakker 

(35) uit Uden staat er vol mee. Vanaf zĳ n vierde levensjaar tot 

heden heeft Wesley een collectie van ruim tweehonderd legosets 

opgebouwd en dat worden er steeds meer. Met zĳ n webshop 

Bricks Aholic maakte hĳ  van zĳ n favoriete hobby ook werk. 

  “Iedereen van jong tot oud vindt LEGO leuk”, vertelt Wesley. “Het kopen 

van lego kan best prĳ zig zĳ n en weerhoudt veel mensen ervan om tot 

aanschaf over te gaan. Wanneer je eenmaal de legoset hebt opgebouwd, 

is de kans groot dat deze daarna in een doos op de zolder verdwĳ nt, 

dat is zonde van de investering.” Daar bedacht hĳ  met Bricks Aholic 

een oplossing voor. “In mĳ n webshop kun je legosets tegen een kleine 

vergoeding huren. Je kunt de lego op afspraak in Uden afhalen of laten 

verzenden.”

    Speelplezier

    Wesley was tĳ dens zĳ n jeugd veel bezig met lego, en ook nu heeft hĳ  

nog erg veel plezier aan het bouwen met de steentjes. Van dieren, 

auto’s, treinen, vliegtuigen of gebouwen tot het imposante kasteel 

van Harry Pott er. “LEGO is tĳ dloos, met een bak lego aan tafel of op 

de grond kun je uren bouwen, het verveelt nooit.” De lego-fanaat ziet 

graag dat dit speelplezier voor iedereen toegankelĳ k is. Ook dat was 

een grote drĳ fveer voor het oprichten van het nieuwe bedrĳ f. “Op de 

kleurrĳ ke website staan diverse legosets waarbĳ  de uitdaging niet zit 

in het aantal stenen maar meer in de combinatie van verschillende 

sets en het daaraan verbonden speelplezier”, aldus Wesley. “Een 

extra toevoeging van Bricks Aholic is dat je, naast de meegeleverde 

standaard bouwinstructie, de mogelĳ kheid hebt om een alternatieve 

bouwinstructie online in te zien.” Hĳ  bouwt iedere nieuwe set die hĳ  

binnenkrĳ gt eerst zelf. Als blĳ kt dat alles helemaal compleet is, zet hĳ  

de set op de website. “Zo houd ik mĳ n passie draaiende én kan ik het 

delen met andere mensen. Het is natuurlĳ k echt mĳ n hobby, maar 

mensen blĳ  maken, daar doe je het ook voor.”

    Leerzaam

    Naast dat het leuk is om te doen, is lego volgens Wesley ook nog eens 

leerzaam. “Jonge kinderen bouwen meestal de mooiste bouwwerken 

van lego. Ze denken na over een ontwerp en het stimuleert hun 

verbeeldingskracht en fantasie. Het bouwen met lego is goed voor 

onder andere de fi jne motoriek en het ruimtelĳ k inzicht.”   

bricksaholic.com


