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Eerste nieuwsbrief van opleiding Binn’stad voor professionals en ondernemers 

Toekomstige marktkoopmannen gezocht! 

Sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief zijn er alweer nieuwe 
leerlingen gestart met Opleiding Binn’stad! Omdat onze groep 
onderhand uit haar voegen begint te groeien, zal binnenkort met een 
tweede groep gestart worden. Instromen blijft zo het hele jaar mogelijk! 
Als u een kandidaat kent voor onze opleiding, kunt u hem of haar naar 
een van onze voorlichtingen sturen. Zie hiervoor pagina 2. 
In deze nieuwsbrief zetten we verder de Groninger markt in het zonnetje, 
waar men hard op zoek is naar stagiairs! En we stellen onze leerling 
Anneke aan u voor, die stage loopt bij Mamamini en op zoek is naar een 
BBL-plek. Trouwens... volgt u ons al op Twitter?  
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 Nieuwsbrief Opleiding Binn’stad 

De markt zoekt stagiairs! 

Opleiding Binn’stad werkt voor het zoeken van stageplekken nauw samen 
met de Warenmarkten Groningen. De marktkooplieden zijn namelijk hard op 
zoek naar stagiairs! De markt is een groot en veelzijdig bedrijf in de 
binnenstad, met met veel verschillende stagemogelijkheden. Kramen waar 
onze leerlingen stage kunnen 
lopen zijn bijvoorbeeld: groente, 
fruit, kaas, kleding, sieraden of 
snacks. De marktkooplieden 
vormen een bont gezelschap 
collega’s en dat is een van de 
dingen die werken op de markt zo 
leuk maken. 

Op de markt kunnen onze 
leerlingen dus nuttige en in-
teressante werkervaring opdoen. 
Het gaat in eerste instantie om 
BOL-stageplekken.  

Kent u jongeren die benieuwd zijn naar het werken op de markt?  Meld hen 
dan aan voor een voorlichting van Opleiding Binn’stad! Voor meer informatie 
over onze voorlichtingen, zie pagina 2.  
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Volgt u ons al op Twitter? Klik hier!   

http://www.twitter.com/binnstad
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Leerling in de spotlights: Anneke 
 
De leerling die wij deze maand aan u willen voorstellen is Anneke Nanere. 
Zij is 48 en woont in Groningen met haar twee kinderen. 
Anneke heeft een timmerdiploma en heeft lange tijd gewerkt 
als receptioniste. Ze is met Opleiding Binn’stad begonnen 
om haar droom te verwezenlijken: werken in een 
kledingboetiek! 

Op het moment loopt Anneke stage bij Boetiek Mamamini. 
En ze heeft ambitie: binnen twee jaar wil ze opklimmen tot 
assistent-shopmanager. Haar uiteindelijke doel is een eigen 
kledingzaak! 

Anneke is op zoek naar een BBL-plek of een baan die ze 
met haar opleiding kan combineren. Ze houdt van aanpakken en van nieuwe 
dingen leren en kan goed zelfstandig werken. Ook is ze een flexibele 
teamspeler die zich altijd aan gemaakte afspraken houdt. Bent u op zoek 
naar een doorzetter als Anneke? Neem contact met ons op via 
leerhonk@opleidingbinnstad.nl!  

Acta Theater 
 
De opening van het Leerhonk zal worden opgeluisterd door Acta Theater uit 
Leeuwarden. Acta produceert al bijna vijftien jaar interactieve en muzikale 
theatervoorstellingen. Ze zijn bekend van hun dinerkomedies, stadswande-
lingen, officiële openingshandelingen en theater op maat. Ze spelen voor 
bedrijven, particulieren en overheid. Ook verzorgt Acta met haar Kultkoters 
theaterlessen voor kinderen.  
Voor de opening van Opleiding Binn’stad zullen Mick & Sugar langskomen: 

twee wandelende ceremoniemeesters die u 
vermaken met romantische en vrolijke liefdes-
liedjes die u al bijna vergeten was.  
“Don’t know much about history”? Voor informatie 
en boekingen: www.actatheater.nl 

Feestelijke opening! 

Op donderdag 10 
november zal het 
Leerhonk feestelijk 
geopend worden door 
wethouder Elly 
Pastoor, gevolgd door 
een hapje en een 
drankje voor onze 
relaties. Met trots 
verwelkomen wij u in 
ons pand. De opening 
wordt mede mogelijk 
gemaakt door Acta 
Theater. 

AGENDA 
 

10 november 

Feestelijke opening 

Leerhonk 

16 november 

Voorlichting 11:00 

Leerhonk  

30 november 

Voorlichting 11:00 

Leerhonk  

Voorlichting 

U kunt geïnteresseerde jongeren 

aanmelden voor een voorlichting door 

een mail te sturen naar 

aanmelden@opleidingbinnstad.nl. De 

voorlichting vindt elke eerste en derde 

woensdag van de maand plaats om 

11:00 in het Leerhonk aan het 

Boterdiep 34. U als professional bent 

ook welkom als u meer wilt weten over 

Opleiding Binn’stad! 

Wilt u de nieuwsbrief voortaan ook ontvangen? Vul het contactformulier in!  
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