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Extra editie in het teken van de opening!
Op donderdag 10 november jl. is het Leerhonk van Opleiding Binn‟stad
feestelijk geopend door wethouder Elly Pastoor. Aanwezig waren
ongeveer zestig mensen van verschillende bedrijven, zorginstellingen,
onderwijsinstellingen en de gemeente Groningen. In deze extra
nieuwsbrief kunt u hiervan een verslag lezen en enkele foto‟s bekijken!
Geslaagde opening
Om 16:00 gingen de deuren van het Leerhonk open. Nadat iedereen binnen opgewarmd was, gaf Sanny Veerkamp, eindverantwoordelijke voor project Binn‟stad van
de gemeente Groningen, een toespraak over de totstandkoming van het project, en
over de sponsoren en de samenwerkingspartners van Binn‟stad. Vervolgens hield
Elly Pastoor, wethouder van Sociale Zaken, Onderwijs en Jeugd, een inspirerende
en lovende speech waaruit bleek hoezeer zij het project waardeert. Daarna werd er
door de wethouder een bronzen beeldje van kunstenaar Harro Nikkels cadeau gegeven aan het team van Opleiding Binn‟stad: een dansend jong paard “op één
been met een pirouette op de toekomst”, aldus de
kunstenaar. Een prachtig symbool voor het project.
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Na de toespraken en de uitwisseling van cadeaus
werd het gezelschap verzocht zich naar buiten te
begeven alwaar de openingshandeling voltrokken
werd door de wethouder. Met hulp van de ceremoniemeester heeft zij de linten van een tros heliumballonnen doorgeknipt. De ballonnen staan symbool voor onze leerlingen die immers ook elke dag
over de stad uitwaaien. Uiteindelijk zullen ze zelfs
helemaal uitvliegen, met hun diploma op zak! Nadat de heliumballonnen waren „uitgevlogen‟, ging
iedereen weer naar binnen om na te praten en te
netwerken.
Het muzikale duo Mick & Sugar van Acta Theater uit Leeuwarden trad op als ceremoniemeester en verzorgde tegelijkertijd de muzikale aankleding van de avond. De
catering werd verzorgd door Willem Boomsma van het Noorderpoort en twee van
zijn leerlingen. Drie City Stewards van Veiligheidszorg Noord –waaronder één van
onze leerlingen!- hebben geholpen met het parkeren van de auto‟s van de gasten.
Nogmaals hartelijk dank aan iedereen die heeft meegewerkt!
Het team van Opleiding Binn‟stad wil ook alle aanwezigen bedanken voor hun
komst. Het was een geslaagd en gezellig openingsfeest!
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