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Het jonge en koor ’Zingen en
Zo’ geeft samen met het oude
’De Eendracht’ een concert.
Muzikanten uit beide vereni-
gingen organiseren zaterdag
10 november van 15.00 tot
17.00 uur een muzikaal feest-
je, waarin zang en muziek
elkaar afwisselen. Het geheel

vindt plaats in het Platform-
theater in Stad. De entree van
10 euro bevat het eerste
drankje. Met dirigenten als
Harry van Lier, Douwe Kam-
minga, getalenteerd pianist
Jorick Feenstra en de inzet
van ruim zestig muzikanten
is de basis voor dit muzikale
feest.

Jong en oud zingen in
het Platformtheater
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De Drie Gezusters op de
Grote Markt pioniert verder
in verduurzaming door mee
te doen in het project Gronin-
gen Vergroent. Dit project,
geïnitieerd door Groningen
City Club, gemeente Gronin-
gen en Grunneger Power,
zorgt ervoor dat onderne-
mers in de Stad inzicht en
advies krijgen op welk vlak
zij energie kunnen besparen.
Door energie te besparen, en
de opbrengsten daarvan te
investeren in de verduurza-
ming van het pand, worden
de investeringen snel renda-
bel.
De Drie Gezusters voelt zich
verantwoordelijk om als
horeca-ondernemer mee te

doen als pionier in verduur-
zaming in het Grand Café en
op het terras. „Wij zijn ons
ervan bewust dat horeca vaak
een energieslurper is, en dat

betekent dat er ook heel veel
te behalen valt op het gebied
van besparing”, zegt bedrijfs-
leider Sil Doeksen. De Drie
Gezusters heeft daarom als

eerste horecaondernemer
van de Stad besloten ommet
alle adressen die zij op de
Grote Markt heeft mee te
doen in Groningen Ver-
groent. Deze adressen omvat-
ten restaurants, een hotel en
café’s. Eerder investeerde De
Drie Gezusters als eerste
horecazaak in Groningen
flink in duurzame terrasver-
warming.
Groningen Vergroent zorgt
ervoor dat ondernemers
zonder grote voorinvestering
energie kunnen besparen.
Met de tool en het advies die
Groningen Vergroent biedt
kunnen ze zien of de maatre-
gelen die ze hebben getroffen
werken en hoeveel ze hier-
mee besparen.

Drie Gezusters pioniert verder in verduurzaming

Project Groningen Vergroent oogappel van Drie Gezusters. Eigen foto
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Meerdere gemeenten in het
noordelijke deel van Neder-
land maken een daling van
het aantal woningverkopen
door. De oorzaak hiervan
moet gezocht worden in de
beperkte keuzemogelijkhe-
den voor woningzoekers, het
aanbod blijft namelijk ge-

staag dalen. Dit blijkt uit de
verschenen kwartaalrappor-
tage Sprekende Cijfers Wo-
ningmarkten Q3 2018 van
Lamberink Makelaars & Advi-
seurs (partner in Dynamis).

Particuliere beleggers maken
Groningen ontoegankelijk
voor starters. Circa 39% min-

der appartementen worden
per 1 oktober aangeboden in
Groningen vergeleken met
een jaar eerder. Met name
huishoudens die na hun
studententijd een woning
willen kopen in Groningen
ervaren de problemen van
het aanbodtekort. Door het
gebrek aan kapitaal leggen

deze huishoudens het vaak af
tegen particuliere beleggers.
Appartementen in studenten-
steden zijn namelijk erg
populair onder dit type beleg-
gers. Bekend is dat particulie-
re beleggers bij maar liefst
een op de zeven verkochte
woningen in Groningen
betrokken zijn.

Dalend woningaanbod in Groningen-stad
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In Die ene student vertellen

docenten van het Alfa-college over

studenten die hen zijn bijgeble-

ven, hen hebben geraakt of hun

kijk op het vak hebben veranderd.

Dit keer Onderwijsassistent-

docent Tineke Mulder (29) over

haar student Annemiek (17).

„Ben benieuwd wat we dit
jaar voor vlees in de kuip
hebben, dacht ik, terwijl ik
rondliep op ons jaarlijkse
introductiekamp voor eerste-
jaarsstudenten. Eén studente
viel mij - en de rest van de
groep - gelijk op. Annemiek
zat meteen bij medestuden-
ten op schoot, was brutaal,
daagde mensen uit. Hmm, dit
wordt wat, ging er door me
heen.”

„Zo opvallend als Annemiek
zich op kamp gedroeg, zo
onzichtbaar was ze de maan-
den daarna in de klas. Het
intrigeerde me. Was ze nog
op zoek naar haar plek in de
groep? Annemiek was stil,
kwam niet altijd opdagen,
leverde geen opdrachten in.
‘Jaa goed’, antwoordde ze, als
ik vroeg hoe het ging. Écht
contact kreeg ik niet met
haar. Mijn appjes beantwoor-
de ze nauwelijks, als ik vroeg
waar ze was. Er was iets,
maar ik kon mijn vinger er
niet op leggen.”

„Toen ik de klas drie maan-
den later vroeg hoe ze het
vonden gaan op hun allereer-
ste stageplek, hield Anne-
miek zich weer stil. Tijdens
een gesprek met de loopbaan-
begeleider en mijzelf vertelde
ze dat migraine de reden was
waarom ze er zo vaak niet
was. Annemiek begon me op
te vallen, juist omdat ze zo
onzichtbaar wilde zijn.”

„Met een onverwacht mailtje
maakte ze zelf een einde aan
haar onzichtbaarheid. Ze had
geen stageplek gevonden,
biechtte ze op. Ze wilde niet
de enige zijn die niks kon
vinden en durfde dat niet
meer te vertellen, nu ieder-
een zo leuk en druk bezig
was met stage. Zelfs haar
ouders wisten er niet van.”

„Ik voelde me opgelucht. Dus
dát was er aan de hand. Nu ze
zich open had gesteld, kon ik
écht contact met haar maken.
In de één-op-één-gesprekjes
die we hadden, leerde ik
Annemiek steeds beter ken-
nen. Ze voelde zich onzeker,
had een pittig schoolverleden
achter de rug. Ik praatte veel
met haar, wilde haar een
veilige en vertrouwde omge-
ving bieden. Haar het gevoel
geven dat ze gehoord en
gezien werd. Ik bleef appen
als ze er niet was, sprak met
haar ouders, betrok haar
loopbaan- en stagebegeleider
erbij. We gingen als een team
om haar heen staan.”

„Annemiek haalde haar stage
uiteindelijk niet. Ook toen
had ze moeite met hulp vra-
gen. Tegen het einde van het
eerste schooljaar realiseerde
ze zich dat ze dit jaar niet zou
halen. En ze appte me: zou je
vandaag of morgen tijd heb-
ben om te praten? Het hoge
woord kwam eruit: je vindt
het waarschijnlijk heel raar
wat ik nu ga zeggen, maar ik
wil het jaar overdoen.”

Raar
„Raar vond ik het niet. Ik
vond het subliem. Dat ze nu
zelf de verantwoordelijkheid
voor haar eigen leven durfde
te nemen. Wat een stap! Het
maakte me zó trots. Geduldig
zijn, betrokken blijven, een
vertrouwensband creëren en
niet opgeven heeft echt ef-
fect, leerde ik. Als we haar los
hadden gelaten, weet ik niet
wat er was gebeurd.”

„Maar we zijn er nog niet, het
gaat nog altijd niet perfect.
Annemiek blijft een puzzeltje
dat we nog niet helemaal
hebben opgelost. Haar ver-
haal is geen sprookje en dat
geeft ook niet. Als ze er maar
voor blijft kiezen om naar
school te komen, zodat ik
haar in de ogen kan kijken en
we in gesprek kunnen blij-
ven. Dan beginnen we iedere
dag gewoon weer opnieuw.”

Die ene student:
Annemiek

Annemiek. Foto: Alfa-college

Popstad 050|@Jan Lenting

Al jarenlang wordt Ares gezien als een van de grootste talenten van de Nederlandse hiphopwereld. De rapper wordt gekenmerkt door vlotte

drums, snerpende synthesizers en een duistere ondertoon. Zijn teksten vallen op door zijn eerlijke houding, zonder te pochen en komen

nuchter over. Ares stond al eerder in de kleine zaal van Simplon, afgelopen zaterdag stond hij in de grote zaal. Foto Jan Lenting
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Open Ateliers Stad Groningen
heeft 4 november een open
dag van 13.00 tot 18.00 uur. In

verschillende ateliers in de
stad is een kijkje te nemen.
Er zijn productontwerpers,
multi media specialisten,

sieradenmakers, schilders en
nog veel meer. In alle uithoe-
ken van de stad zitten kunste-
naars die meedoen aan de

Open Ateliers. Voor alle deel-
nemers en andere informatie:
de Facebookpagina Open
Ateliers Stad Groningen.

Open Ateliers in Groningen Stad


