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De zon schijnt, maar de temperatuur blijft iets achter. Tja, “April doet
wat ie wil”.
Onze leerlingen zijn begonnen met sporten. We vinden het namelijk
belangrijk dat onze jongeren naast het studeren, ook lekker actief

Sinds kort krijgen onze jongeren van de pre-entree en educatieklas op vrijdag sportlessen.
Deze lessen worden verzorgd door STOOT en duren
twee uur. De lessen worden vooraf besproken in de
klas, waarna de hele groep naar buiten gaat voor
het praktijkgedeelte.
.

Voorstellen Luuk
Eind maart is Luuk begonnen in onze Pre-entree klas. Hij is erg
gemotiveerd en wil heel graag met zijn handen aan de slag. Kort
daarna is hij met zijn stage gestart bij BMN Bouwmaterialen in
Groningen. Hij gaat daar van maandag tot en met donderdag in
de shop werken. Zijn werkzaamheden zijn: de shop netjes houden, schappen bijvullen, klanten ontvangen en helpen.
Deze stage sluit precies aan bij de wensen van Luuk, hij kan hier
veel ervaring opdoen. In september wil hij starten met een opleiding tot timmerman.
We wensen Luuk veel succes met zijn stage!
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Voorstellen Willie
Op maandag 12 april was het zo ver: ik begon weer op Binn’stad na een pauze van een half jaar. Al jaren draaien
Henk Timmer en ik dit project: ik één dag en Henk de rest van de dagen. We zijn hieraan begonnen na onze pensionering,
toen nog op vijfenzestigjarige leeftijd. De tijd vliegt.
Elk jaar hebben we een nieuwe groep, die we ondersteunen op hun weg naar de door hen gekozen opleiding. Voor deze
nieuwe groep ben ik gevraagd mezelf te introduceren.
Ik ben in 1968 naar Groningen gegaan om geschiedenis te studeren aan de Universiteit. Hier heb ik ook mijn man ontmoet
en samen hebben we drie kinderen gekregen en opgevoed. Vele jaren heb ik geschiedenisles gegeven op de HAVO en het
VWO, en een groot aantal jaren was ik teammanager bij het Noorderpoort. De kinderen zijn inmiddels de deur uit en ben ik
ook nog eens acht keer oma geworden. Als pensionado vind ik het leuk om met jonge mensen om te gaan en ze te
begeleiden aan het begin van hun carrière.
Ik draag Binn’stad dan ook een warm hart toe en hoop dat het nog vele jaren mag voortbestaan.
Willy Temmerman-van Nierop

Afscheid Hennie
Opleiding Binn’stad is een plek voor jongeren waarbij de
sfeer zeer persoonlijk en gezellig is. Je wordt er blij van
als je er mag werken. Maar aan alles komt een eind en
ook ik zal vertrekken als aankomend pensionado. Deze
deur van een prachtige locatie gaat voor mij dicht en
andere deuren gaan weer open. Nieuwe uitdagingen
komen mij tegemoet, maar onze deelnemers en onze
collega’s zal ik zeker gaan missen.
Toch zal ik met een heel goed gevoel en fijne herinneringen terugkijken naar mijn tijd bij Opleiding Binn’stad.
Wij wensen Hennie veel succes en plezier met alles wat
ze gaat doen.

Tenslotte…
Lucas is al een tijdje bij ons en was al een tijd op zoek naar een voor hem geschikte stageplek. Inmiddels heeft hij sinds kort
een stage plek bij Prael. Hij is hier heel enthousiast over en wij wensen hem een prettige en leerzame tijd toe.

Wist u dat…
- Wij een flexibele instroom hanteren dus aanmelden van leerlingen voor onze trajecten dagelijks mogelijk is?

