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Vrijwilliger bij de Stadswerkplaats, een veelzijdige en leuke job,

De Stadswerkplaats is a� ankelijk van beheerders voor het open houden 
van de werkplaats. Tot voor een aantal jaren waren het vooral mensen 
in een gesubsidieerde baan. Nu dit soort banen nagenoeg verdwenen 
zijn, is de Stadswerkplaats als niet gesubsidieerde sti chti ng voor het 
grootste deel aangewezen op vrijwilligers. Met het aantrekken van de 
economie is het op dit moment niet eenvoudig om deze te vinden.  
Als je in een uitkeringssituati e zit is het mogelijk om in een z.g.n. parti -
cipati ebaan  maximaal 2 jaar in de Stadswerkplaats te werken. Je bent 
dan vrij van sollicitati eplicht en je kunt ervaring opdoen in de techniek 
en beheer.

Een beheerder zorgt voor een opgeruimde werkplaats waar machines en 
gereedschappen op orde zijn en werken zoals het hoort. Hij staat klan-
ten te woord, informeert ze over de mogelijkheden van de werkplaats  
en ondersteunt en adviseert ze zo nodig bij hun werk in de werkplaats.  
Daarnaast kan de beheerder klussen uitvoeren, enerzijds klussen voor 
de werkplaats, maar ook klussen in opdracht van klanten. Verder draagt 
hij mede zorg voor het verhuren en onderhouden van de bakfi etsen. 
Voorts verricht hij administrati ef (o.m. het bijhouden van de dagstaat)  
en huishoudelijk werk. 

Je werkt in een dynamische omgeving, je weet nooit wat je op een dag 
tegenkomt. Je leert veel over hout en metaal bewerken en techniek 
(fi ets en motor). Je werkt samen in een klein hecht team en je hebt veel 
contact met allerlei soorten klanten. Je hebt veel ruimte om je eigen 
invulling te geven en je te specialiseren in een bepaalde techniek.
Je hoeft  geen ervaren hout- of metaalbewerker te zijn, maar er wel af-
fi niteit mee hebben, dan wel bereid te zijn om je kennis en vaardigheid 
eigen te maken. Belangrijk is dat je verantwoordelijkheid wil en kan 
dragen. Vrijwillig is niet vrijblijvend. We verwachten dat je de intenti e 
hebt om voor langere ti jd (minimaal een jaar ) bij ons te werken. Je 
werkt  minimaal 2 dagen per week ( van 8.30 – 17.00 ) en na een gede-
gen inwerkperiode van 1 tot 2 maanden 1x per 5 weken een zaterdag.

Heb je belangstelling of wil je meer weten? Neem dan vooral contact 
met ons op.

Sven Olav Thieme
Directeur
sven@stadswerkplaats.nl

Colofon
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Vrijwilliger bij de Stadswerkplaats, een veelzijdige en leuke job,

De Stadswerkplaats is a� ankelijk van beheerders voor het open houden 
van de werkplaats. Tot voor een aantal jaren waren het vooral mensen 
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Als je in een uitkeringssituati e zit is het mogelijk om in een z.g.n. parti -
cipati ebaan  maximaal 2 jaar in de Stadswerkplaats te werken. Je bent 
dan vrij van sollicitati eplicht en je kunt ervaring opdoen in de techniek 
en beheer.

Een beheerder zorgt voor een opgeruimde werkplaats waar machines en 
gereedschappen op orde zijn en werken zoals het hoort. Hij staat klan-
ten te woord, informeert ze over de mogelijkheden van de werkplaats  
en ondersteunt en adviseert ze zo nodig bij hun werk in de werkplaats.  
Daarnaast kan de beheerder klussen uitvoeren, enerzijds klussen voor 
de werkplaats, maar ook klussen in opdracht van klanten. Verder draagt 
hij mede zorg voor het verhuren en onderhouden van de bakfi etsen. 
Voorts verricht hij administrati ef (o.m. het bijhouden van de dagstaat)  
en huishoudelijk werk. 

Je werkt in een dynamische omgeving, je weet nooit wat je op een dag 
tegenkomt. Je leert veel over hout en metaal bewerken en techniek 
(fi ets en motor). Je werkt samen in een klein hecht team en je hebt veel 
contact met allerlei soorten klanten. Je hebt veel ruimte om je eigen 
invulling te geven en je te specialiseren in een bepaalde techniek.
Je hoeft  geen ervaren hout- of metaalbewerker te zijn, maar er wel af-
fi niteit mee hebben, dan wel bereid te zijn om je kennis en vaardigheid 
eigen te maken. Belangrijk is dat je verantwoordelijkheid wil en kan 
dragen. Vrijwillig is niet vrijblijvend. We verwachten dat je de intenti e 
hebt om voor langere ti jd (minimaal een jaar ) bij ons te werken. Je 
werkt  minimaal 2 dagen per week ( van 8.30 – 17.00 ) en na een gede-
gen inwerkperiode van 1 tot 2 maanden 1x per 5 weken een zaterdag.

Heb je belangstelling of wil je meer weten? Neem dan vooral contact 
met ons op.

Sven Olav Thieme
Directeur
sven@stadswerkplaats.nl

Stadswerkplaats openbare werkplaats

De Stadswerkplaats, een openbare werkplaats
De Stadswerkplaats aan het A-Kerkhof 30 in 
Groningen is een openbare werkplaats voor hout- 
en metaalbewerking waar iedereen (van amateur tot 
professional/parti culieren en bedrijven) terecht kan. In 
de Stadswerkplaats kun je 52 weken per jaar aan het 
werk, dus ook in de vakanti eperiodes. 
De openingsti jden zijn maandag tot en met vrijdag van 
8.30 tot 17.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.
De Stadswerkplaats biedt ambachtelijke cursussen 
(ook op maat) aan op het gebied van hout-, metaal- 
bewerking en techniek op verschillende  locati es in en 
buiten de stad. Bij de werkplaats mag je laden en lossen. 
Parkeren kan bij parkeermeters of parkeergarages in de 
directe omgeving.

Bakfi etsen
De Stadswerkplaats verhuurt ook bakfi etsen. Deze 
worden alleen gedurende de openingsti jden verhuurd. 
Reserveren wordt aanbevolen, vooral aan het einde van 
de maand. Legiti mati e is verplicht. Inwoners van de stad 
kunnen de bakfi ets grati s gebruiken voor één dagdeel 
ten behoeve van het storten van grofvuil. Dit dient 
naar de vuilstortstati ons van de gemeente gebracht 
te worden.

Uitrusti ng
De werkplaatsen zijn voorzien van grote en kleine 
machines (o.a. zaag- en schaafmachines, lasappara-  
tuur, draaibanken en freesmachines) alsmede een groot 

assorti ment (elektrisch) handgereedschap.
Er zijn alti jd beheerders aanwezig voor advies en/of 
ondersteuning.

Kosten
Naast een basistarief voor het gebruik van de ruimte en 
niet-elektrische gereedschappen betaal je een toeslag 
voor het gebruik van machines. De hoogte van deze 
toeslag is a� ankelijk van het aantal machines en de 
intensiteit van het gebruik.
In geval van het verwerken van grote parti jen en/of 
houtsoorten of andere materialen, die gereedschappen 
snel stomp maken gelden aangepaste/hogere tarieven.
In de Stadswerkplaats is het voor regelmati ge be zoekers 
heel aantrekkelijk om  een korti ngskaart te kopen. Door 
een bedrag (vanaf € 100) vooruit te betalen werk je  
met 20% korti ng.

Stadjerspashouders komen in de Stadswerkplaats in 
aanmerking voor extra korti ng op de aanschaf van de 
korti ngskaart en de cursusprijzen.

Opdrachten
In overleg kunnen wij ook opdrachten en reparati es 
uitvoeren, zoals las- en houtdraaiwerk.
Mochten wij het niet zelf kunnen uitvoeren dan 
beschikken wij over een uitgebreid netwerk van vak- en 
ambachtslieden die u dan van dienst kunnen zijn bij het 
uitvoeren van uw plannen.
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Trajecten & scholing

Als openbare werkplaats is de Stadswerkplaats bij uit-
stek een plek waar mensen hun eigen traject volgen.

Ze scholen zichzelf (om), daarbij gebruik makend van de 
faciliteiten die de werkplaats biedt.
Door de jaren heen is er een constante stroom te zien van 
mensen, die vanuit de Stadswerkplaats een eigen bedrijf 
zijn begonnen.

Daarnaast heeft  de Stadswerkplaats een orientati e-functi e 
voor bedrijfven, instellingen en parti culieren. Ons cursus-
programma met zijn gevarieerde aanbod is daar bij uitstek 
geschikt voor. Zo mogelijk leveren we maatwerk.

Het voordeel van deze aanpak is dat men zich gericht kan 
orienteren op een eventuele wending in de loopbaan. Je zit 
niet gelijk vast aan een langdurige en kostbare opleiding.

De begeleiding is in handen van vakmensen, met veel 
ervaring in het omgaan met mensen met zeer verschillen-
de achtergrond, aanleg en vaardigheden. Mede hierdoor is 
er ruimte voor een individuele benadering.

Oriëntati e & (om)scholing

Werken als vrijwilliger bij de Stadswerkplaats

 Met ervaring in het bewerken van metaal, ben ik hier ko-
men werken als vrijwilliger om mijn passie, metaal, niet 

te laten vergrijzen. Hier heb ik mezelf gevonden in waar ik 
goed in ben; TIG lassen. Een vak wat je snel verleert, als je 
er niet mee blijft werken. Hier op de Stadswerkplaats heb 
ik diverse aspecten mogen ervaren op het gebied van omgaan 
met klanten, houtbewerken, motoren, (bak)fi etsen, adminis-
tratie. En natuurlijk heb ik mezelf verder kunnnen ontwikke-
len in de metaalbewerking. 

 In het verleden werkte ik aan projecten voor grote indus-
trieën. Hier ben ik gegroeid in het uitvoeren van juist kleine-
re projecten (maatwerk) voor particulieren. Deze projecten 
verschillen veel van elkaar, de ene keer is het een meubel 
stuk en de andere keer een afzuigkap of een scheepsonder-
deel. Van simpel tot moeilijk en van ontwerp tot realisatie of 
juist reparatie klussen. Hier leer je allround te worden en de 
dagen zijn vaak verschillend, wat mij juist bevalt.

 Remco

 Word jij onze nieuwe vrijwilliger? Mail naar:
 sven@stadswerkplaats.nl of bel 06-2939 02554



Het cursusaanbod van de Stadswerkplaats is gevarieerd naar 
inhoud, duur en prijs, zodat er voor vrijwel iedereen wat 

bij zit. 

Bij de groepscursussen ligt het accent de ene keer meer op het 
aanleren van technieken en de andere keer op het creati eve 
element. Een algemeen kenmerk is, dat er gewerkt wordt in 
kleine groepen (3-8 deelnemers), waardoor de cursist verzekerd 
is van voldoende aandacht en ondersteuning. 

De groepscursussen starten in de regel in september, januari 
en april. 

Daarnaast bevat het aanbod verschillende individuele cursussen 
die vooral gericht zijn op het aanleren van een bepaalde 
techniek. 
Voor deze cursussen kan elk moment een afspraak gemaakt 
worden. Alle cursussen worden gegeven door ervaren en 
vakkundige docenten.

Cursussen van de Stadswerkplaats

Inschrijven en betaling cursussen
Je kunt je inschrijven voor een cursus via de webshop op 
www.stadswerkplaats.nl. 
Je kunt hier vlot en veilig met IDEAL betalen. 
De inschrijving is pas defi niti ef als de betaling binnen is.

Werken als vrijwilliger bij de Stadswerkplaats
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Meubelmaken met elektrisch handgereedschap

In deze cursus van 8 weken ga je een meubel naar 
eigen ontwerp maken met behulp van elektrische 

handgereedschappen zoals handcirkelzaag, boven - 
frees, decoupeerzaag, lamellen- en dominofrees en 
schuurmachines.
Belangrijk is dat je veilig en vakkundig met deze machi-
nes leert omgaan, daar wordt dan ook de nodige aan-
dacht aan besteed. 
Na de introducti e ga je het idee dat je in je hoofd hebt 
m.b.v. machines omze� en in een concreet werkstuk. 
De docent begeleidt je waar nodig bij het ontwerppro-
ces, het maken van werktekeningen, de maatvoering, 
de werkvolgorde, assemblage en afwerking.
In deze cursus wordt uitsluitend gewerkt met plaatma-
terialen zoals multi plex of MDF en/of verlijmde houten 
panelen bijvoorbeeld van vuren of grenen.

Tijdsti p maandag 19.00 - 22.00 uur
Startdata 16 september 2019,  

13 januari en 20 april 2020
Prijs € 260 excl. materiaal

Cursusduur 8 weken
Locati e Akeleiweg 200, Groningen
Docent Henk Hagenouw

Machinaal houtbewerken van idee tot product

In deze cursus leer je hoe een idee op een professionele manier 
kan worden omgevormd tot een eindproduct met een mooie 

vormgeving en afwerking. Je leert niet alleen de geheimen ken-
nen van onder meer de formaatzaag en de vlak-  en vandiktebank, 
maar ook van de invalzaag, de lamellenfrees, de dominofrees en 
de bovenfrees. Daarnaast komen interieurbouwsystemen o.m. 
keukenkast -scharnieren en de verschillende soorten ladegelei-
dersystemen aan bod. De eerste avond wordt aandacht besteed 
aan het ontwerpproces - planmati g versus “al doende” - en de 
verschillende materialen. 
De week daarna maak je kennis met de belangrijkste machines 
en leer je daar veilig en vakkundig mee om te gaan. 
De resterende weken ga je aan de slag met je eigen project. 
Al werkend worden allerlei ti ps & tricks meegegeven o.a. met 
betrekking tot manieren van verbinden, verlijmen en afwerken. 
Na afl oop van de cursus ben je in principe in staat om zelfstandig 
verder te werken in de Stadswerkplaats. Voor het volgen van 
deze cursus is enige ervaring met houtbewerking gewenst.

Tijdsti p dinsdag 19.00 - 22.00 uur
Startdata 17 september 2019, 

14 januari 2020, 14 april 2020
Prijs € 300 excl. materiaal

Cursusduur 10 weken
Locati e Akeleiweg 200, Groningen

Docent Pink Smeenge
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Zie voor meer houtbewerkings-mogelijkheden pagina 24-25

Ambachtelijk houtbewerken met machines en handgereedschap

In deze cursus werk je niet alleen met grote en kleine machines, maar 
ook met handgereedschappen, waaronder de bijzondere Japanse 

trekzagen en beitels. De achterliggende gedachte is dat je door hand-
mati g te werken een beter gevoel ontwikkelt voor het materiaal en het 
gereedschap en je werkstuk een persoonlijker karakter krijgt. De eerste 
paar weken maak je kennis met de verschillende handgereedschappen 
(zaag, beitels, schaaf) en machines (o.a. formaatzaag en vlak- en van-
diktebank) en maak je enkele houtverbindingen. Daarna ga je het werk 
met een project naar eigen keuze. Je bent daarbij vrij om te bepalen of 
je de nadruk legt op machinaal of handmati g werken. 
Verder is er in de cursus aandacht voor o.m. ontwerpen, het maken van 
werktekeningen en het slijpen van gereedschap. In grote lijn hebben 
de woensdag-, donderdag- en vrijdagcursus dezelfde inhoud, met dien 
verstande dat woensdag en vrijdag een voor de hand liggende keus is 
als je het accent wil leggen op handmati g werken en de donderdag als 
je voorkeur meer uitgaat naar machinaal werken.

Tijdsti p woensdag en donderdag 19.00 - 22.00 uur
vrijdag 13.00-16.00 uur

Startdata 18 & 19 & 20 september 2019, 
15 & 16 & 17 januari 2020
15 & 16 & 17 april 2020

Prijs € 300 excl. materiaal

Cursusduur 10 weken
Locati e wo/do Akeleiweg 200 en op vr A-Kerkhof 30

Robert Smit (woensdag en vrijdag)
Bart van Duinen of Pink Smeenge (donderdag)
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Kleding maken

Het gave project van Sti jn

Deze cursus is geschikt voor beginners en gevorderden. 
Er wordt gewerkt in kleine groepjes van max. 5 perso-

nen, ieder kan op eigen niveau werken.
In principe wordt gewerkt op je eigen naaimachine, maar er 
staan ook enkele naaimachines, een lock- en coverlockma-
chine klaar voor gebruik.

Patroonpapier en diverse patroonbladen zijn aanwezig. Zelf 
meenemen: schaar, spelden, naalden, rijggaren, centi meter, 
potlood, tornmesje, stof en bijpassend garen.
 

Tijdsti p dinsdag 19.30 - 22.00 
vrijdag 13.30 - 16.00 uur

Startdata 3 & 6 september 2019
7 & 10 januari 2020
7 & 10 april 2020

Prijs € 195  excl. materiaal
Cursusduur 10 weken

Locati e Biotoop nr A223, Kerklaan 30, Haren 
Docent Joes Jozephs 

Ambachtelijk kleermaakster

Natuurlijk komen er in de Stadswerkplaats alleen 
maar klanten met gave projecten. Sommige projec-

ten springen er echter uit.
Neem bijvoorbeeld het project van Sti jn. Hij is bezig met 
een fi ets, voorzien van een houten frame.

Het eindresultaat zal te zijner ti jd op onze facebook pa-
gina te zien zijn.
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Meubelstoff eren

Motorfi etsonderhoud

Motorrijden is een prachti ge hobby en voor velen een 
way of life. Het bijzondere gevoel van vrijheid dat 

motorrijden oproept wil echter wel eens verbleken als de 
motor hapert en je voor ieder wissewasje naar de garage 
moet. En dat je daarvoor de rekening gepresenteerd krijgt. 
Je kunt echter ook veel zelf doen. Dit bespaart niet alleen 
geld, maar het is ook leuk om zelf aan je motor te sleutelen 
of deze wat op te pimpen. In deze cursus van 6 weken krijg 
je inzicht in de opbouw en de werking van de motorfi ets. 

Je leert hoe je zelf onderhoud en reparati es aan de motor 
kunt verrichten. Je doet ervaring op met onder meer de 
afstelling van de motor, vervanging van kabels, remblokken, 
ke�  ng en vloeistoff en, de elektrische installati e, montage 
van accessoires en het vastze� en van onderdelen met een 
bepaald  “moment”.

Tijdsti p
Startdatum

vrijdag 13:00 - 16:00 uur
20 september 2019
17 januari 2020
17 april 2020

Prijs
Cursusduur

€ 210
6 weken

Locati e
Docent

A-Kerkhof 30, Groningen
Sven Thieme

In deze cursus leer je hoe je een meubel stoff eert, zodat het 
weer een nieuwe uitstra ling krijgt. Aan de orde komen de 

belang rijkste aspecten van het meubelstoff eren. Behandeld 
worden het zorgvuldig verwij deren van de oude bekleding 
en vulling, het nieten, knippen, afpassen, naaien en aan-
brengen van binnenwerk en stof. Hierbij leer je de benodigde 
ge reedschappen en materialen vakkundig te gebruiken. 

Het is de bedoeling dat je de eerste les zelf een eenvoudi-
ge stoel, bv. een eetka merstoel of een fauteuil, meeneemt, 
waarbij zi�  ng en rugleuning afzonderlijk gestoff eerd kunnen 
wor den. Heb je al vaker gestoff eerd dan kun je voor het be-
gin van de cursus met de docente overleggen of een ingewik-
kelder stoff eerpro ject uitgevoerd kan worden. 

In verband met een docenten-vacature zal de cursus niet in 
september starten. 

We streven er naar de cursus weer te kunnen aanbieden in 
het voorjaar van 2020. Houd onze website hiervoor in de ga-
ten.

Tijdsti p, startdatum en locati e zullen op de website bekend 
gemaakt worden.
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TIG lassen
TIG lassen is een precieze, schone en veelzijdige lastechniek, die meer
handvaardigheid vereist dan elektrode en CO2 lassen. Met TIG lassen wordt het
te lassen materiaal gesmolten met behulp van een wolfraam-elektrode. Naar
behoeft  er kan toevoeg-materiaal worden bijgevoegd. Er wordt met 99,9% argon
een zuurstofl oze afscherming gecreëerd.
In deze cursus werk je met staal en rvs, maar in principe kun je alle metalen,
bv. messing, koper en aluminium (niet onderling) met TIG verbinden. Ervaring 
met elektrode of CO2 lassen is gewenst.
In een eventuele 2e les kan je ervaring opdoen met het lassen van aluminium.

Lassen

Lassen (elektrode en MAG)
 Lassen is de snelste manier om metaal verbinden. Aanvankelijk moet je misschien 
wennen aan het vuur, de rook, de vonken en de spe� ers, maar verder is lassen 
eigenlijk een serie handigheidjes waarin je routi ne moet ontwikkelen. Meters 
maken. Gevoel voor het smeltbad krijgen in verschillende laspositi es.
In deze lascursus maak je kennis met de meest gebruikte lastechnieken: 
vlamboog-lassen met de elektrode (”elektrisch lassen”) en MAG-lassen (”CO2”).
Elektrode lassen is wat lasti ger om aan te leren, maar zeer breed toepasbaar. 
MAG-lassen is eenvoudiger en sneller, maar beperkter toepasbaar.
In 8 lessen zal je beide technieken wisselend beoefenen. De ervaring leert dat 
als je één techniek goed beheerst, je een andere techniek redelijk gemakkelijk 
bijleert.
De lascursus is vooral een doe-cursus en staat open voor zowel beginnende als 
meer gevorderde lassers.

Tijdsti p dinsdag of donderdag 19.00 -22.00 uur
Startdata

Prijs

17 & 19 september 2019
14 & 16 januari 2020
14 & 16 april 2020
€ 360

Cursusduur 8 weken
Locati e Akeleiweg 200, Groningen
Docent Sven Thieme

Tijdsti p op afspraak, op woensdag of vrijdag
Prijs € 110 inclusief materiaal

Cursusduur 3 uur
Aantal

deelnemers 1 of 2 personen

Locati e A-Kerkhof 30, Groningen
Docent Sven Thieme

Voor informati e of opgeven: cursus@stadswerkplaats.nl
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Een project uitvoeren in staal
In de lascursus leer je hoe je in verschillende positi es een mooie en sterke 
lasverbinding maakt. Na afl oop  van de cursus kan je dit toepassen bij het maken 
van bijvoorbeeld een stalen stelling, tafel of vuurkorf. 
Dit kun je thuis doen (als je tenminste beschikt over een werkplaats en 
lasapparaat), maar ook in de Stadswerkplaats aan het A-kerkhof. Hier kun je 
behalve van lasapparatuur ook gebruik maken van andere machines en 
gereedschappen om metaal te bewerken. Daarnaast kun je zo nodig (tegen 
vergoeding) begeleid en geholpen worden bij het uitvoeren van je project.

Voor meer informati e kun je contact opnemen met de Stadswerkplaats.
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Autoplaatwerk reparati e & restaurati e

Autotechniek

In een compleet ingerichte werkplaats leer je ge-
durende 8 weken hoe je delen van de carrosserie 

van de auto kunt herstellen. Je kunt daarbij denken 
aan het vervangen van doorgeroeste delen van bv. 
het porti er of het zelf maken van onderdelen, die 
niet meer verkrijgbaar zijn. Aan de orde komen 
plaatwerk als knippen, slijpen, buigen, ze� en, krim-
pen, strekken en lassen van plaatwerk.

Het geheim van rondingen en bollingen is het ge-
bruiken van het engelswiel. Daarbij leer je veilig 
omgaan met o.m. lasapparatuur, slijpmachines en 
apparatuur voor het knippen en ze� en van plaat-
materiaal. In deze cursus kun je werken aan onder-
delen van je eigen auto.  Van de in de werkplaats 
aanwezige brug kan alleen op afspraak én buiten de 
cursusuren gebruik gemaakt worden.

In de auto zit veel techniek, maar het is vaak niet 
zo ingewikkeld als veel mensen denken. In deze 

cursus wordt aan de hand van verschillende onder-
delen inzicht gegeven in de werking van de auto o.a. 
motor, remsysteem en verlichti ng. Verder wordt 
aandacht besteed aan diverse techni sche manke-
menten. Bijvoorbeeld het schudden van de auto bij 
het remmen, problemen met de V-snaar, niet goed 
wer kende verlichti ng en wordt uitgelegd wat je daar 
zelf op een vei lige ma nier iets aan kan doen. 
Het laatste deel van de cursus vindt plaats op locati e 
in een garage. Hier wordt uitgelegd hoe de verschil-
lende onderdelen samenwerken en ga je gezamen-
lijk een reparati e aan een auto verrichten. 

Tijdsti p donderdag 19.00 - 21.30 uur
Startdata 19 september 2019

2 april 2020
Prijs € 300 exclusief materiaal

Cursusduur 8 weken
Locati e Kruisweg 29, Marum
Docent Peter Postma

Tijdsti p woensdag 19.00 - 22.00 uur
Startdata Onder voorbehoud voorjaar 2020.

Houd hiervoor onze website in de 
gaten.

Prijs € 230

Cursusduur 6 weken
Locati e wordt nader bekend gemaakt
Docent Ruud Langeloo
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Smeden

Basiscursus smeden
In deze cursus maak je kennis met de basistechnieken 
van het smeden. Dat houdt in dat het leren omgaan met 
vuur, gereedschappen en materialen voorop staat, niet 
het maken van een ‘wereldwerkstuk’. Je maakt een aan-
tal kleine werkstukken zoals een windhaak, een haak, 
spijkers, een vork en een vuurpook. Daarbij worden de 
belangrijkste gereedschappen, zoals hamer, beitel, tang 
en doorslag gebruikt voor het toepassen van een aantal 
basistechnieken zoals het kloven, klinken, uitpennen en 
het slaan van gaten. Het vuur is de basis voor het smeed-
werk. Tijdens de eerste avond wordt dan ook aandacht 
besteed aan het aanleggen en onderhouden van het 
smidsvuur.

Bij het maken van de diverse werkstukken leer je vei-
lig en vakkundig omgaan met de verschillende gereed-
schappen en materialen. Daarbij beschikt de cursist over 
een eigen aambeeld. De cursus messen of gereedschap 
smeden  zijn een mooi vervolg op deze basiscursus. 

Messen smeden 
Het smeden van messen spreekt tot de verbeelding van 
veel mensen. Het is een mooie bezigheid om fi guren uit 
hout te snijden of de maalti jd te bereiden met een mes 
dat je zelf gemaakt hebt. Na het smeden ben je geruime 
ti jd bezig om het mes in vorm te vijlen en te slijpen. Ver-
volgens is het maken van het mes heft  aan de beurt. Dit 
is een precies werkje, want we gaan hout, been en mes-
sing bewerken. Ook het maken van een leren messchede 
hoort bij deze cursus. Je gaat dus met een compleet mes 
naar huis!

Tijdsti p donderdag 19.00 - 22.00 uur
Startdata 19 september 2019

16 januari 2020
16 april 2020

Prijs € 295 incl. kolen en materiaal
Cursusduur 6 weken

Locati e Molenstreek 314 
Veendam

Docent: Fred Bos

Tijdsti p dinsdag 19.00 - 22.00 uur
Startdata 17 september 2019

14 april 2020
Prijs € 295 incl. kolen en materiaal

Cursusduur 6 weken
Locati e Molenstreek 314 

Veendam
Docent Fred Bos

Tijdsti p dinsdag 19.00 - 22.00 uur
Startdata 14 januari 2020

Prijs € 295 incl. kolen en materiaal
Cursusduur 6 weken

Locati e Molenstreek 314 
Veendam

Docent Fred Bos

Gereedschap smeden 
Deze cursus  volgt op de basiscursus. Het is bedoeld  voor 
mensen met enige smeedervaring,   die het leuk vinden 
om hun eigen gereedschap te maken. We maken dit ge-
reedschap van een soort staal, dat behoorlijk taaier is 
dan het staal dat we in de basiscursus gebruiken. Het 
gereedschap kan worden gebruikt bij het smeden: een 
smeedtang, een doorslag, voor het slaan van gaten, een 
stokbeitel voor het a� akken of splijten van metaal en 
een leest voor het maken van een gat voor bijvoorbeeld 
een hamersteel. Aan het eind van deze cursus ga je met 
je eigengemaakte gereedschap naar huis.
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Een cursus lassen bij de Stadswerkplaats

Begin 2019 heb ik de cursus lassen bij de Stadswerkplaats gevolgd. 
Doel was om…. te leren lassen. 
Waarom? Ik ben vrijwilliger bij Nienoord Spoorwegen op het Landgoed Nienoord in 
Leek. Op dit park wordt met modeltreinen gereden waar kinderen en volwassenen in 
mee kunnen rijden. De baan en het materieel worden al 50 jaar beheerd en onderhou-
den door vrijwilligers. Voor het eerst sinds de start eind jaren 60 wordt de spoorbaan 
uitgebreid. Hiervoor moeten vele meters rails gelast worden. Dus vatte ik het plan op 
om te leren lassen, zodat ik mijn steentje kan bijdragen.

De cursus was erg leerzaam. Niet alleen Mag- en electrode-lassen komen aan bod. Je 
leert ook materialen bewerken; zagen, schuren, slijpen. Er was een kleine groep van 6 
deelnemers waardoor er voor iedereen aandacht was. Na 2 avonden oefenen mocht je 
met een eigen project aan de slag. 
Ik had bedacht om een bak te maken voor in de werkplaats op Nienoord. Een bak waarin 
restmaterialen gezet kunnen worden, zodat alles bij elkaar staat en het makkelijk te 
vinden en te pakken is. Nu ligt alles her en der verspreid door de werkplaats. Na een 
tekening te hebben gemaakt werden er materialen verzameld. De materialen werden 
gezaagd met een lintzaag. Daarna werd er geschuurd  met een bandschuurmachine om 
de plekken waar de lassen gemaakt moesten worden voor te bereiden. 

Toen kwam de uitdaging om alle stukken haaks op elkaar te krijgen en te hechten. Dat 
viel nog niet mee en het ging de eerste keer helemaal mis. Iets nieuws leren gaat nu 
eenmaal met vallen en opstaan. Dus alles weer uit elkaar geslepen en een nieuwe aanpak 
met docent Alex bedacht. Dit keer ging het goed. 

Het resultaat was een zeer degelijk bak. Het was een fantastische ervaring om iets van 
staal met je handen te maken en (bijna) alles zelf te doen. Het waren 8 leerzame en 
gezellige avonden.
 
Natasja Smits

Een cursist aan het woord 
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Maatwerk 

Een cursus op maat
De Stadswerkplaats heeft  een uitgebreid en gevarieerd cursusprogramma, zowel wat betreft  inhoud als duur. 
Er is voor iedereen wat wils. Toch kan het zijn dat je binnen ons programma wat mist.
Heb je specifi eke wensen? Neem dan contact met ons op. In overleg is er van alles mogelijk. Bijvoorbeeld een 
aangepaste individuele cursus, groepsacti viteit of het opze� en van een geheel  nieuwe cursus.

Voor vragen en wensen over jouw droom-cursus mail je naar: 
cursus@stadswerkplaats.nl

Een project op maat
Het kan ook zijn dat je niet zoekt naar 
een bepaalde cursus of workshop, maar 
naar iemand die je naar behoeft e helpt 
bij het realiseren van je idee. Bijvoor-
beeld het maken van een meubelstuk 
(eventueel aan de hand van bestaande 
bouwtekeningen). Ook hier is veel mo-
gelijk.

Voor jouw geweldig project mail je naar: 
info@stadswerkplaats.nl
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Opdrachten

Opdrachten
Bij de Stadswerkplaats kan je ook terecht voor opdrachten en reparati es. Hierbij 
kun je denken aan laswerk, een onderstel van een tafel, een hek, reparati e van 
een uitlaat of stalen frames. 
Ook houtdraaiwerk doen wij, bijvoorbeeld een baluster bij een trap, een dakorna-
ment, een ontbrekend schaakstuk en reparati e van een stoel of tafel.

Bedrijven én parti culieren kunnen bij ons opdrachten laten uitvoeren.



LASTECHNIEK
www.reonlas.nl / Gotenburgweg 5, 9723 TK Groningen /  050 5424030 / info@reonlas.nl

Verkoop     Advies     Verhuur     Technische dienst 

Deze gids is mede tot stand gekomen dankzij onze adverteerders:
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Houtskeletbouw

Houtskeletbouw is het maken van dragende of ruimte 
scheidende constructie van hout. Voorbeelden zijn een 
aanbouw aan de woning en het plaatsen van een schei-
dingswand. Dit soort werk kun je uitbesteden, maar het 
is ook goed zelf te doen en bovendien kostenbesparend. 

In deze workshop wordt vooral theoretisch inzicht ge-
geven in het bouwproces aan de hand van voorbeelden 
en schaalmodellen. Aan de orde komen onder meer de 
maatvoering van skelet en fundering, verwerking van 
materialen zoals hout (SLS), gips, folie, beton en mas-
tiek (dakbedekking).
Daarnaast is er ook aandacht voor het  veilig en vakkun-
dig omgaan met o.m. de handzaag, afkortzaag en mes 
(voor het snijden van gipsplaat).

Na afloop van de workshop ben je geen volleerd bou-
wer, dat is niet mogelijk in het bestek van 1 dag. Wel 
doe je zoveel inzicht en kennis op, dat je met vertrou-
wen dit soort projecten vakkundig en veilig kan uitvoe-
ren, zelfstandig of indien gewenst met begeleiding op 
de bouwlocatie. Ook kan de workshop een opstap zijn 
naar bijvoorbeeld een cursus houtbewerking.

Tijdstip zaterdag 9.30 - 17.00
Datum

Duur

9 november 2019
14 maart 2020
6 juni 2020
1 dag

Prijs € 140 incl. materiaal en documentatie
Docent Wouter Elzinga
Locatie Akeleiweg 200, Groningen

Houtbewerken voor ouder en kind

In deze workshop maak je samen met je kind 
een  houten voertuig naar keuze, bijvoorbeeld 
een auto, een vliegtuig of een boot. 

Daarbij maken jullie vooral gebruik van handge-
reedschappen zoals zaag, beitel, schaaf en boor.
Zo nodig wordt ook gebruik gemaakt van ma-
chines zoals de afkortzaag, lintzaag. 
Voor het maken van wielen komt de draaibank 
er aan te pas. 
Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan 
het veilig en goed gebruiken van de verschil-
lende gereedschappen en aan de diverse hout-
soorten.

Tijdstip vrijdag 13.00 - 16.00 uur
Datum

Duur

9 december 2019
10 april 2020
3 uur

Prijs € 110 incl. materiaal
Docent Robert Smit
Locatie A-kerkhof 30, Groningen
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Kozijnen & ramen maken

Kozijnen en ramen kun je kant en klaar kopen of op 
maat laten maken. Het is echter ook heel goed moge-
lijk ze zelf te maken. Dat geeft niet alleen extra voldoe-
ning, maar het bespaart ook kosten.
In deze workshop van een dag leer je de ‘ins & outs’ 
van het vak. 
Aan de orde komen maatvoering, het aftekenen en za-
gen van pennen en het boren en uitsteken van gaten 
voor de pen- en gatverbindingen, het zgn. contramal-
len van de kozijnverbindingen. Verder is er aandacht 
voor het inmeten, de plaatsing, de beglazing en het 
aanbrengen van scharnieren. 
Behalve theoretisch inzicht aan de hand van voorbeel-
den doe je in deze workshop ook praktische ervaring 
op met het maken van profielen en verbindingen. 
Daarbij leer je werken met zowel handgereedschap-
pen als machines: afkortzaag, lintzaag, langgatboor. 
In principe heb je na afloop van de cursus voldoende 
kennis en vaardigheid om dit werk veilig en zelfstandig 
te doen.

Tijdstip zaterdag 9.30 - 17.00 uur
Datum

Duur

12 oktober 2019
8 februari 2020
16 mei 2020
1 dag

Prijs € 160 incl. materiaal en documentatie
Docent Wouter Elzinga
Locatie Akeleiweg 200, Groningen

Japanse houtverbindingen

Tijdstip vrijdag 13.00 - 17.00 uur
Datum 20 december 2019

3 juli 2020
Duur 4 uur
 Prijs € 110 incl. mat. en documentatie

Docent Robert Smit
Locatie A-kerkhof 30, Groningen

De Japanse manier van houtbewerken wijkt af van 
wat wij in de westerse wereld gewend zijn. Dat heeft 
vooral te maken met de Japanse cultuur en tradities. 

In deze workshop maak je kennis met deze cultuur en 
de daarbij behorende gereedschappen, zoals de ver-
schillende trekzagen met exotische namen als dozuki 
en ryoba, de houten blokschaven (kanna) en de fraai 
vormgegeven beitels (nomi). 
Japanners zijn meesters in het maken van soms zeer 
ingewikkelde en ingenieuze houtverbindingen.

In de workshop maak je een relatief eenvoudige, 
maar wel specifiek Japanse verbinding.
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Glas in Lood Groningen  
Atelier voor kunst, ambacht en scholing 

 
 

 

 

 Ambachtelijke cursussen 
 Opdrachten & restauraties 
 Werkplaats voor bijzondere projecten 

 Glas in Lood – Tiffany 
 Fusen - Brandschilderen 

 
 
 
 

Glas in Lood Groningen 
Suikerlaan 40 op het Suikerterrein in  Groningen 
Zie voor info en bereikbaarheid op 
www.glasinloodgroningen.nl 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Deze gids is mede tot stand gekomen dankzij onze adverteerders:
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Ambachtelijk houtbewerken op het A-kerkhof

Na een tijdje dubben of ik het wel zou doen, heb ik begin vorig jaar besloten om een 
cursus houtbewerken met machines te volgen. Hoewel ik wel een beetje basis kennis 
had, wou ik toch eens leren hoe echt met hout en de machines om te gaan. 

Met onze kleine groep van 6 cursisten kregen we eerst gezamenlijke uitleg en leerden 
we werken met de machines en handgereedschappen. En binnen een paar lessen hadden 
we onze eerste verbindingen al gemaakt. Vol enthousiasme besloot ik daarom voor mijn 
eigen project een echte Deense stoel te maken. Niet het meest makkelijke project, 
maar door cursus wou ik dit wel proberen!

In de weken daarna ben ik goed geholpen door onze cursusleider Rob. Eerst door te 
bedenken hoe ik de stoel kon maken. Daarna met het begeleiden en het beantwoorden 
van mijn vele vragen. 

Helaas waren de 10 weken snel voorbij. Sommigen cursisten hadden gekozen voor een 
kleiner project en had een mooi eindresultaat. Mijn project was nog maar net van de 
grond. In de maanden erna heb ik wekelijks een dagje besteed in de werkplaats om aan 
mijn stoel te werken. Altijd een gezellige sfeer en  werkplaatsbegeleiders die vanuit 
een eigen enthousiasme voor houtbewerking, nooit te beroerd waren om je weer even 
te helpen.

Het eindresultaat mag er daarom (na een tijdje) ook zijn. Een echte handgemaakte 
Deense stoel. Met traditionele houtverbindingen. En die er ook nog eens mooi uit ziet. 
Een leerzame, leuke en gezellige ervaring die de stadwerkplaats mij heeft geboden. En 
wat ik al merk, mijn handen beginnen alweer te jeuken, dus zeker niet de laatste. 

Daan

Een cursist aan het woord
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Algemeen

In deze cursussen maak je kennis met een aantal 
hout- en/of metaalbewerkingstechnieken.   Eén 
dagdeel zal in de regel niet voldoende zijn om alle 
face� en van een bepaal de techniek te behande-
len, laat staan onder de knie te krijgen. Het is dan 
ook een opstap naar verdere ontwikkeling: in een 
vervolgcursus dan wel zelfstandig op de open werk-
plaats of thuis. De cursussen hebben in prin cipe 
een vast programma, de inhoud van de cursus kan 
echter toegesne den worden op de wensen van de 
cursist.

Het ti jdsti p van de individuele cursussen wordt in 
overleg vastgesteld.

Voor info en aanmelden: 050 - 3131 490
of mail naar cursus@stadswerkplaats.nl

Individual woodworking courses in English 

For those who prefer the English language, we off er 
several individual courses in English.

For more informati on about the content and 
signing up see:
www.stadswerkplaats.nl
You can also call: 050 - 3131 490 
or mail to: cursus@stadswerkplaats.nl

Houtdraaien

In een ochtend of een middag maak je kennis met de 
grondbeginselen van de techniek van het langsdraaien 
(“tussen de centers”) of dwarsdraaien (op de zgn. “chuck”)
De nadruk ligt op het zgn. snijdend draaien. Naast veilig 
werken komen o.m. aan bod: het gereedschap en het 
slijpen daarvan, draaisnelheden, geschikte houtsoorten, 
een aantal toepassingen (poten, knopjes, schalen, wielen, 
kommen etc.) en tot slot diverse afwerkingsmethoden.
Een extra les wordt aanbevolen om je de techniek meer 
eigen te maken.

Prijs  € 110 incl. materiaal & documentati e
Duur  3 uur
Locati e  A-kerkhof 30, Groningen
Tijdsti p  op afspraak

Individuele cursussen
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Machinale houtbewerking basis

Een stoomcursus waarin je leert hoe je veilig en 
vakkundig gebruik kunt maken van de 5 grote  
houtbewerkingsmachines (afk ort- en formaatzaag, 
vlak- en vandiktebank en lintzaag). Daarnaast 
wordt en passant enig inzicht gegeven in een aan-
tal elementaire houtverbindingen, houtsoorten en 
hun toepassing.

Prijs  € 110 incl. materiaal
Duur  3 uur
Locati e  A-kerkhof 30, Groningen
Tijdsti p  op afspraak

Houtbewerken met hand gereedschap

In deze cursus maak je kennis met de belangrijkste 
handgereedschappen, zoals zaag, beitel, schaaf, 
booromslag en meet- en aft ekengereedschappen. 
Aan bod komen een juist gebruik, onderhoud, enig 
inzicht in het materiaal hout en een aantal prak-
ti sche ti ps bij het houtbewerken. Ook is er enige 
aandacht voor Japanse gereed schappen, waaronder 
de prachti ge trekzagen.

Prijs  € 110 incl. materiaal
Duur  3 uur
Locati e  A-kerkhof 30, Groningen
Tijdsti p  op afspraak

Hout
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Machinale houtbewerking vervolg

in deze cursus komen de kleinere houtbewer-
kingsmachines aan bod, met name de boven-
frees, lamellenfrees en dominofrees.  Ook de 
langgatboor staat op het programma. Verder is 
er meer aandacht voor  houtverbindingen en 
allerlei prakti sch ti ps en handigheidjes bij het 
werken met grote en kleine machines

Prijs  € 110 incl. materiaal
Duur  3 uur
Locati e  A-kerkhof 30, Groningen
Tijdsti p  op afspraak



Lassen
Als kennismaking of ter opfrissing van oude kennis kan 
een of meer dagde len ervaring opgedaan worden met 
verschillende lastechnieken. Een keuze kan gemaakt wor-
den uit het lassen met elektroden, MAG lassen (ook wel 
bekend als C02-lassen). Er wordt voornamelijk gewerkt 
met staal en RVS. Het aantal lessen wordt in overleg be-
paald en is a� ankelijk van wat men wil leren. De materi-
aalkosten zijn a� ankelijk van de soort lastechniek en de 
metaalsoort.

Prijs  € 100 excl. materiaal
Duur  3 uur
Locati e  A-Kerkhof 30, Groningen
Tijdsti p  op afspraak

Lijstenmaken

In deze cursus leer je hoe je lijsten (waaronder baklijsten) 
kan maken voor bijv. foto’s, schilderijen of spie gels. Je leert 
daarbij veilig en vakkundig om te gaan met de benodigde 
zaag-, schaaf- en freesmachines. Verder is er aandacht 
voor geschikte verbindingen (met name verstek), verlijm-
technieken en geschikte houtsoorten. Ook de afwerking 
van de lijst komt aan bod o.m. schuren, afwerking met olie, 
vernis etc..
We proberen zoveel mogelijk aan specifi eke wensen van 
de cursist tegemoet te komen.

Prijs  € 110 incl. materiaal
Duur  3 uur
Locati e  A-kerkhof 30, Groningen
Tijdsti p  op afspraak

TIG lassen

TIG lassen is een precieze, schone en veelzijdige lastechniek, 
die meer handvaardigheid vereist dan elektrode en CO2 
lassen. Met TIG lassen wordt het te lassen materiaal 
gesmolten met behulp van een wolfraam-elektrode. 
Naar behoeft  er kan toevoeg-materiaal worden bijgevoegd. 
Er wordt met 99,9% argon een zuurstofl oze afscherming 
gecreëerd. In deze cursus werk je met staal en rvs, maar 
in principe kun je alle metalen, bv. messing, koper en 
aluminium (niet onderling) met TIG verbinden. Ervaring met 
elektrode of CO2 lassen is gewenst.
In een eventuele 2e les kan je ervaring opdoen met het 
lassen van aluminium.

Zie voor prijs, ti jdsti p en locati e pagina 10.

Individuele cursussen
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Metaalbewerking met handgereedschap

In deze cursus leer je dat metaal een eigen benadering 
nodig heeft . Metaal is eigenlijk net zo gemakkelijk te be-
werken als hout, maar je moet even weten hoe. 
De nadruk ligt op het werken met handgereedschap, 
maar je leert ook met een aantal machines werken. Je 
gaat boren, tappen, buigen, vijlen en zagen en ook nog 
even proeven aan solderen en lassen (wat niet hetzelfde 
is). Verder is er aan  dacht voor de verschillende soorten 
metaal en hun specifi eke eigen schappen en wat je kunt 
maken, van kleine gebruiksvoorwerpen tot grote 
constructi es.

Prijs  € 110 incl. materiaal
Duur  3 uur
Locati e  A-kerkhof 30, Groningen
Tijdsti p  op afspraak

Metaaldraaien

Gedurende één of meer lessen kun je je de beginselen 
van het metaaldraai en eigen maken. Aan de orde komen 
onder meer de onderdelen van de machine en de soorten 
draaibeitels, de wijzen van inspannen van beitels en werk-
stuk, de draaisnelheden, de voeding en de spaanafname. 
Verder wordt veel aandacht besteed aan vei lig werken en 
aan de diverse metaalsoorten en eventueel kunststoff en.

Prijs  € 120 incl. materiaal & documentati e
Duur  3 uur
Locati e  A-kerkhof 30, Groningen
Tijdsti p  op afspraak

Fietsonderhoud
Achterstallig onderhoud aan uw fi ets? In deze basis-
cursus kunnen de meest voorkomende onderhoud- en 
reparati e-klussen aan de orde komen. Te denken valt aan 
het plakken en/of vervangen van banden, het repareren 
van de verlichti ng, het vervangen van een spaak, het 
monteren  en afstellen van de remmen en versnelling en 
het onderhoud aan lagers. Ook is er gelegenheid tot het 
monteren van accessoires.

Prijs  € 100 excl. materiaal
Duur  3 uur
Locati e  A-kerkhof 30, Groningen
Tijdsti p  op afspraak

Metaal en overig
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Gereedschap slijpen
Iedereen weet dat je met scherp gereedschap beter je 
werk kan doen. Maar wat is eigenlijk scherp, of nog beter 
vlijmscherp? Feit is dat gereedschap dat je in de winkel 
koopt vaak niet echt scherp is. Als dit wel zo is, raakt het 
z’n scherpte al snel kwijt door het gebruik.
In deze cursus leer je hoe je  beitels, schaafmessen en 
gutsen weer vlijmscherp maakt en houdt.Aan de orde 
komen zowel het machinaal slijpen (droog en nat) als het 
slijpen en we� en (polijsten) op handstenen, waaronder 
Japanse waterstenen. Op verzoek kan ook aandacht be-
steed worden aan het slijpen van andere gereedschappen. 

Prijs  € 110 incl. materiaal en documentati e
Duur  3 uur
Locati e  A-kerkhof 30, Groningen
Tijdsti p  op afspraak

Elektra

In deze cursus wordt uitgelegd hoe de elektrische 
installati e in je huis werkt, hoe je leidingen aanlegt,
draden trekt en schakelaars en stop contacten 
plaatst. Voorts komen aan de orde het vervangen 
van stekkers en fi �  ngen, het aanleggen van een 
hotelschakeling en natuurlijk het veiligheidsaspect.

Duur  3 uur
Prijs  € 110
Locati e  A-kerkhof 30, Groningen
Tijdsti p  op afspraak

Gas en water

In deze cursus komen, naast veiligheid, aan de orde het 
aanleggen van leidingen van koperbuis (buigen, solderen, 
knelkoppeling en bevesti gingsmogelijkheden), het aanleg-
gen van afvoerleidingen van PVC-buis (lijmen en schuif-
koppelingen, bevesti ging), het aansluiten van radiator, 
gasfornuis en wasbak en het repareren van een lekkende 
kraan.

Prijs  € 110
Duur  3 uur
Locati e  A-kerkhof 30, Groningen
Tijdsti p  op afspraak
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Individuele cursussen



Volg ons ook op 
sociale media:
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deHolmZaalverhuur
de Holm
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De Holm
De Holm biedt keuze uit twee zalen. De barzaal 
biedt ruimte voor 30 tot 60 personen. De tweede 
zaal, de grote zaal, is ruimer en biedt ruimte voor 
50 tot 80 personen. We kunnen de zaal naar wens 
inrichten. Beide zalen zijn per dagdeel te huur. 
De twee multifunctionele zalen zijn zeer geschikt 
voor cursussen, recepties, vergaderingen,  work-
shops, promoties en dergelijke. Ook wanneer u op 
zoek bent naar een plek om even rustig te werken, 
kunt u bij de Holm terecht. Wij bieden Wifi en een 
kop koffie aan tegen een aantrekkelijk tarief.

Flexwerkplek
Door de centrale ligging van de Holm is het bij uit-
stek geschikt voor zakelijke afspraken. Een ideale 
plek om een uur of wat langer geconcentreerd te 
kunnen werken. Alle nodige voorzieningen,  zoals 
koffie en Wifi, zijn aanwezig.

Catering
De Holm kan diverse arrangementen voor u 
verzorgen: voor vergadering, lunch, party en 
buffet.

Terras
Op het buitenterrein van de Holm kan een terras 
ingericht worden. Het is mogelijk om hier zomers 
te barbecueën. 

Voorzieningen
U kunt gebruik maken van draadloos internet, 
geluidsapparatuur, beamer met projectiescherm 
en draadloze microfoon.

Parkeren
De Holm bevindt zich op loopafstand van het 
hoofdstation en de parkeergarage aan de 
Haddingestraat.

Neem contact met ons op dan kunnen wij u verder 
informeren over de mogelijkheden.

de Holm
Folkingestraat 9b

9711 JS Groningen
06 29 39 02 55

www.acdeholm.nl
info@acdeholm.nl
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www.stadswerkplaats.nl 
www.alleshaaks.nl
www.acdeholm.nl
www.instagram.com/stadswerkplaats_groningen
www.facebook.com/stadswerkplaats


