
Juist nu. Koop lokaal, we zitten om de hoek.
Winkelen begint bij warenhuisgroningen.nl



We lezen en horen veel over de gevolgen van de corona
crisis op de economie. Vooral op wereldwijd en landelijk 
niveau. Maar wat betekent deze crisis voor de lokale 
economie? En voor onze Groningse ondernemers? 
Dit zijn voorbeelden van vraagstukken waar wethouder 
Paul de Rook zich dagelijks mee bezig houdt. We 
spraken hem over het belang van de retailsector voor de 
binnenstad, hoe Warenhuis Groningen de retailers een 
steuntje in de rug biedt en wat hij zelf doet om de lokale 
winkeliers te helpen in deze zware tijd.

Hoe gaat het met de winkeliers in de stad? 
“Veel lokale winkeliers hebben het in deze tijd niet 
makkelijk. Het was al een sector die onder druk stond maar 
door corona en de grote online webshops is het er niet 
beter op geworden.”

Waarom zijn die lokale winkeliers zo belangrijk in een 
stad als Groningen?
“Elke grote stad heeft een Xenos of een Gall & Gall, maar 
het zijn juist die individuele winkelconcepten die voor 
een stad echt het verschil maken. Zelfstandig, lokaal 
winkelierschap vind ik iets heel waardevols. Het is een 
sector is die mijn bijzondere steun en aandacht heeft. 
Warenhuis Groningen helpt deze sector door ondernemers 
aan te laten sluiten bij de online wereld. Dat is een zeer 
belangrijke stap in deze tijd.”

Wat doet de gemeente Groningen om deze sector 
te steunen?
“We proberen de lokale ondernemers te helpen waar 
mogelijk. Los van de steunmaatregelen zoals zorgen voor 
een veilige en bereikbare binnenstad, is het ondersteunen 
van Warenhuis Groningen ook een manier van ons om 
lokale ondernemers te helpen. Het is belangrijk dat ze 
aansluiten bij de online wereld.”

Wethouder
Paul de Rook

“In Groningen zitten de beste, mooiste en leukste 
winkels van het noorden. Als Groningen City Club 
vinden we het dan ook belangrijk dat zowel bewoners 
als bezoekers van Groningen kunnen blijven genieten 
van dit groot goed. Evenals van de kunst, cultuur en 
de vele evenementen die Groningen doorgaans nog 
leuker maken.
Genieten van het winkelaanbod in Groningen is 
makkelijker dan ooit sinds de komst van het online 
Warenhuis Groningen, daar waar je winkelreis begint. 
Een plek waar je al die mooie producten van lokale 
ondernemers gebundeld ziet. Een plek die bovendien 
ideaal is om je Sint- of kerstinkopen te doen. Want de 
bezorging is niet alleen duurzaam, maar ook gratis.
In dit Warenhuis-aan-huisblad lees je eerlijke ver-
halen van ondernemers en zie je een greep uit de 
mooiste producten van de lokale winkeliers. Laat je 
inspireren, verrassen en ook motiveren om lokaal te 
shoppen. Juist nu. Daar doe je niet alleen jezelf, maar 
ook de lokale winkeliers een groot plezier mee.”

Eric Bos
Voorzitter Groningen City Club, initiatiefnemer van 
Warenhuis Groningen en belangenvereniging voor 
ondernemers in de binnenstad.

Eric Bos 
Voorzitter GCC

“Wat een geweldig idee. Voor 15.00 uur besteld en 
je hebt het dezelfde dag nog in huis. Ik ben fan!” 

 Winkelaar M.M.

Als echt Gronings bedrijf stonden we als mede-
initiatiefnemer aan de wieg van Warenhuis 
Groningen. En daar zijn we erg trots op! Inmiddels 
zijn we op meerdere plekken in Nederland actief 
en marktleider in softwareoplossingen waarmee 
winkels hun producten online vindbaar kunnen 
maken voor consumenten uit de buurt. Wat we 
willen bereiken, is dat de bewoners en bezoekers 
van Groningen hun producten bij winkels in de 
buurt kopen. Dat is goed voor de stad, goed voor de 
winkeliers en fijn voor de consument. Nu en in de 
toekomst. Dus koop lokaal wanneer dat kan. Dan 
zorgen we samen dat Groningen de leukste stad 
van Nederland blijft!

 Michiel Vos, eigenaar Zupr. 

Wat doe jij zelf om de lokale ondernemers te helpen?
“Ik haal in deze tijd extra vaak eten af bij restaurants. En 
laatst was een vriend van me jarig. Die heb ik een cadeautje 
gestuurd via Warenhuis Groningen. Dan vul je een ander 
bezorgadres in, en brengen ze het als verrassing.” 

Bij welke winkels kom jij graag?
“Ik kom regelmatig bij De Kaaskop en De Vulpenwereld. Bij 
De Kaaskop hebben ze allemaal dingen die ik heel lekker 
vind. Cor en Gea zijn bovendien ontzettend leuke mensen. 
De Vulpenwereld is nou echt zo’n mooie lokale speciaalzaak 
met een gigantische historie. Het is mijn go to place als een 
collega afscheid neemt. Dan geef ik graag een mooie pen 
cadeau.”

Waar ga jij je Sint en kerstinkopen doen?
“Voor de boeken loop ik mijn ‘boekenroute’ door de Oude 
Ebbingestraat: van Van der Velde naar Godert Walter en 
daarna Riemer. Bij de parfumerie koop ik wat cadeautjes 
voor mijn vrouw. En voor de wijnen bij het kerstdiner loop ik 
binnen bij Barrel of De Roemer.”

IN GESPREK MET 
PAUL DE ROOK
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REISBOEKWINKEL DE ZWERVER 
MARCEL DIJKEMA 
De reiswereld ligt helemaal plat. Wat doet dat 
met je winkel? 
“In april en mei hadden we een flinke omzetdaling. 
En nog steeds merken we van elke persconferen-
tie direct de gevolgen. Mensen gaan niet op reis. 
Wat we wel zien is dat mensen veel zijn gaan fiet-
sen en wandelen door Nederland. Daar verkopen 
we gelukkig ook veel producten voor.” 

Wat zijn momenteel de meest populaire be
stemmingen? 
“Twente, de Veluwe en Zuid Limburg zijn erg in 
trek. En dichter bij huis is natuurgebied De Onlan-
den populair voor korte wandel- en fietstochten.” 

Wat voor reis ga jij maken zodra het weer kan? 
“Ik zou graag met een vriend twee weken naar 
Schotland willen. Dan gaan we daar met een 
Landrover rondtrekken en vanuit de tent wande-
lingen en trekkings maken. Nu maar hopen dat dat 
snel weer kan.”

HEKSENKETEL EMMY MORREN 
Heksenketel, wat is dat voor winkel? 
“We zijn een collectief van acht kledingmakers waaronder coupeuses, 
kunstenaars en modeontwerpers. Met ieder weer een heel eigen stijl. Alle 
kleding, sieraden en accessoires in de winkel maken we zelf, al sinds 1977.” 

Wat voor jaar was 2020 voor jullie? 
“Het was een jaar van uitersten. We zijn een paar weken dicht geweest en 
toen verkochten we niks. Maar toen de mondkapjes in het openbaar vervoer 
verplicht werden, zijn we in dat gat gesprongen en hebben we heel veel 
mondkapjes gemaakt. Dat was een schot in de roos. 

Hoeveel mondkapjes heb je al gemaakt? 
“Heel veel. Ik ben de tel kwijt. Maar echt elk exemplaar heb ik met plezier 
gemaakt. Het verveelt nooit want steeds gebruik ik weer een ander stofje en 
dan denk ik: oh, deze is óók mooi! Het maakt eigenlijk niet uit wat ik maak. Als 
ik achter de naaimachine zit, ben ik blij.”

BROODJE VAN EIGEN DEEG TINEKE PLAGMEIJER 
Wat is Broodje van Eigen Deeg? 
“Het is een Franse bakkerij waar we echt alles zelf maken. Vandaar ook de 
naam. De broden worden op Franse, ambachtelijke wijze bereid zonder 
gebruik van hulpstoffen en broodverbetermiddelen. Een brood is bij ons ruim 
24 uur onderweg, van het deeg tot het eindproduct. Ook onze croissants zijn 
huisgemaakt, natuurlijk met echte Franse roomboter.”

Staat alles wat jullie maken ook op Warenhuis Groningen? 
“Alles staat erop behalve de patisserie. Omdat we elke dag alles vers bakken, 
moet je van tevoren wel even via Warenhuis Groningen een voorraadcheck 
doen. Dan hoor je direct van ons of we het nog hebben.”

Wat zijn jullie seizoensspecials? 
“We hebben sinds kort weer speculaas en in december hebben we ook altijd 
stol met bitterkoekjes en amandelspijs. Ook hebben we in december altijd de 
panettone, een ronde, hoge cake met vruchten of chocolade.”

SCHILFGAARDE INTERIEUR 
JESSICA VAN SCHILFGAARDE 
Wat voor winkel is Schilfgaarde Interieur? 
“Het is echt een interieurwinkel. We zijn decorateurs. Onze passie voor stof-
fen, behang, verf en accessoires is door de hele winkel te zien.”

Wat voor jaar was het voor de winkel? 
“Mensen waren veel thuis en kregen zin om het gezellig te maken thuis. Dat 
werkte in ons voordeel. We hebben daardoor veel verf en behang verkocht. 
Momenteel zijn we de winkel aan het omtoveren tot foute kerstwinkel, onder 
het mom van mooi fout is niet lelijk. In deze tijd is het extra belangrijk om 
leuke dingen te doen en positief te blijven denken.”

Waarmee kunnen we het deze winter extra knus maken in huis? 
“Je moet altijd thuiskomen en denken: goh wat vind ik het fijn dat ik thuis ben. 
Wat is het toch een fijne plek. Ik denk dat gordijnen daar heel erg aan bijdra-
gen. Als je mooie gordijnen hebt, geniet je daar elke dag weer van.”

MANNENWINKEL  
MARIANNE KLEINE STAARMAN 
Wat voor winkel heb je? 
“Mannenwinkel is een speciaalzaak voor alles wat je als man als eerste aan-
trekt. Dus dan kun je denken aan ondergoed, sokken, pyjamas, loungewear 
en ondershirts. We zijn er voor mannen van alle leeftijden en alle posturen.”

Wat doe jij in deze tijd om andere lokale ondernemers te steunen? 
“Nu de horeca dicht is haal ik vaker eten af. Veel winkeliers hebben het moei-
lijk, maar ik denk dat de horecasector nog veel meer lijdt onder de coron-
acrisis. Door vaker ‘thuis uit eten’ te gaan hoop ik dat de lokale restaurants 
kunnen overleven. We moeten elkaar wat helpen, nietwaar?”

Deze vraag krijg je vast vaker: wat koop je in vredesnaam voor een man? 
“In deze tijd is lekker zittende loungewear essentieel. Een mooie lounge-
broek van Hugo Boss bijvoorbeeld. Als je daarin de deur open doet, zie je er 
toch heel stijlvol uit. En onder studenten zijn Pockies populair, dat zijn wijde 
boxershorts met zakken. Daar hebben we sinds kort ook leuke pyjamabroe-
ken van. Of koop een mooi paar sokken. Keus genoeg!”

BOOTCENTRUM RENÉ VAN BOMMEL 
Bootcentrum, is dat een winkel voor bootbezitters? 
“Nee hoor, dat was het vroeger maar inmiddels allang niet meer. Het is steeds 
meer een kledingwinkel geworden. Met kleding van de kust, dat wel. Veel jassen 
en truien van merken die al decennialang bestaan. Niet omdat ze aan geweldige 
marketing doen, maar omdat de kwaliteit zo goed is.” 

Waaraan herken je een trui van goede kwaliteit? 
“Van oudsher moesten de truien die de schippers op zee droegen goed dicht 
en warm zijn. Dat kan alleen als je honderd procent wol gebruikt. Daarna kijk je 
naar de vezels. Die wil je zo lang mogelijk hebben. In een iconische trui van Saint 
James is bijvoorbeeld 23 kilometer garen verwerkt. Dat is een groot verschil met 
de nieuwere, vaak bekendere merken.”

Welk kledingstuk zou jij Sinterklaas aanraden voor op de stoomboot? 
“Hij zou natuurlijk een lekker warme schipperstrui moeten dragen. Dat is een trui 
met een driekwart ritsje, waarvan je de kraag om kunt slaan tot een col. En dan 
het liefst eentje van Saint James of Roosenstein Wolke, een merk uit Sneek.”

HAASTJE REPJE ANNE KLOOS 
Wat voor winkel is Haastje Repje? 
“Wij zijn al 38 jaar een kledingwinkel voor elke vrouw. Ongeacht je maat, leeftijd 
of stijl. We richten ons op duurzame mode en verkopen heel veel verschillende 
merken waarmee we eindeloos kunnen combineren. We denken graag out of 
the box zonder je uit je comfortzone te trekken.” 

Hoe heb je dit jaar ervaren? 
“Natuurlijk, iedereen heeft last gehad van de crisis. Maar we mogen niet klagen. 
We zijn nog altijd zeer gemotiveerd om iedereen te helpen. Het was bovendien een 
goed moment om onze website en sociale media onder handen te nemen. En aan 
te sluiten bij Warenhuis Groningen, waar nu ook onze nieuwe collectie te zien is.”

Waarom is het belangrijk om lokaal te kopen? 
“De kleine ondernemers maken de stad leuk. Gelukkig merk ik dat de drive om 
lokaal te kopen er zeker wel is. Het meest kenmerkende voorbeeld was van een 
klant die bij het afrekenen van een shirtje zei: ‘Weet je wat? Doe ze maar alle-
drie, want ik wil dat jullie blijven.’”

WIELINGA VOOR VAKWERK  
RICHARD WIELINGA 
Wat voor winkel is Wielinga voor Vakwerk? 
“Wij hebben een speciaalzaak in ijzerwaren en 
gereedschappen. Daarnaast doen we veel met sleu-
tels en sloten, waaronder een 24-uurs slotenservice 
voor als mensen zich hebben buitengesloten.” 

Hoe blik je terug op het afgelopen jaar? 
“De doe-het-zelf-branche heeft een heel goed 
jaar gehad. Met de lockdown moest het hele land 
plotseling allerlei achterstallige klusjes wegwerken 
en stonden klanten bij wijze van met een kluslijst 
in de winkel. Collega-ondernemers kwamen hier 
voor plexiglas platen om de kassa mee af te scher-
men. We hebben een heel leuk jaar gedraaid. 
Ondanks alle corona-ellende, natuurlijk.” 

Hoe help jij die collegaondernemers in 
deze tijd? 
“Als ik iets nodig heb, denk ik altijd eerst: bij 
welke lokale winkelier kan ik dat halen? Lokaal 
kopen betekent vaak ook betere voorlichting en 
betere nazorg. 

ONDERNEMERS
AAN HET WOORD

Het was een vreemd jaar. Voor iedereen, maar zeker ook 
voor de ondernemers. Hoe spelen ze daar op in? Hoe 
creëren ze kansen? Wat maakt dat ze elke dag weer met 
passie in hun winkel staan? Dit zijn de eerlijke, oprechte 
verhalen van winkeliers in tijden van corona.

MIGNON BY MARLIEKE  
MARLIEKE AUKES 
Wat voor winkel is Mignon by Marlieke? 
“Het is een damesmodezaak in Haren met een 
grote diversiteit aan mooie merken uit verschil-
lende landen. Kwaliteit is iets waar we veel waarde 
aan hechten. Zowel in onze collectie als in het 
contact met onze klanten. Ik heb de winkel drie 
jaar geleden overgenomen van mijn moeder.”

Hoe heb jij het afgelopen jaar ervaren? 
“Het was een creatief jaar. Als ondernemer kun je 
niet stil blijven zitten en moet je in kansen den-
ken. Zo hebben we bijvoorbeeld een magazine 
gemaakt en gaan we regelmatig met een rekje 
kleding langs bij de mensen thuis. Dat wordt 
enorm gewaardeerd. En we hebben ons natuurlijk 
bij Warenhuis Groningen aangesloten.”

Wat trek jij aan met kerst? 
“Ik ga zeker feestelijk hoor! Ook al zitten we bij 
wijze van met z’n drietjes thuis. Ik heb een mooie 
glitter top van JcSophie. Grote kans dat ik die aan-
trek. Kerst is een feestelijke gelegenheid dus daar 
hoort een feestelijke outfit bij, ondanks dat het dit 
jaar geen groot diner gaat worden.”

"NET EVEN IN ALLE RUST GEWINKELD BIJ WARENHUIS 
GRONINGEN.WAT HEBBEN WE TOCH EEN STEL MOOIE 
ONDERNEMERS IN GRONINGEN!" -WINKELAAR S.A.
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Winkelen voor de feestdagen begint op Warenhuis 
Groningen, of je nu iets voor jezelf of voor een ander 
zoekt. Wat voor cadeau dit jaar? Welke wijn bij het 
kerstdiner? Laat je inspireren door de winkeliers. Zij 
geven je graag persoonlijk advies. Ook op afstand.
warenhuisgroningen.nl

TIPS VAN JOCHEM KOEK 
DAD DESIGN STORIES
Textiel. “Onze textielproducten zijn altijd leuk om 
te geven. Van mooie theedoeken tot behaaglijke 
kussens en plaids. Allemaal van super kwaliteit en 
ontworpen door Nederlandse ontwerpers.”

Groningse bekers en kopjes. “Voor Groningers 
is het porselein van ontwerpduo Unit30 wel een 
echte must-have. De bekers en kopjes zijn geïnspi-
reerd op gebouwen uit de stad.”

Veggie kunst. “Vers van de pers is de Veggie Col-
lection van de Groningse designer Tamar Yogev. 
Dit zijn kunstwerken van groenten, gemaakt van 
keramiek en gips. Ook hier geldt dat elk exemplaar 
handgemaakt en dus uniek is. Dat maakt het extra 
bijzonder om te geven.”

Wat geef jij zelf cadeau en aan wie? 
“Ik denk dat we een hele serie luchtplantjes naar 
het Witte Huis sturen om de nieuwe president 
te feliciteren. Dat zijn hele leuke plantjes in een 
handgebreid netje van metaaldraad, gemaakt 
door de Groningse ontwerpster Carolijn Slottje.”

TIPS VAN HARMEN RIEMER 
BOEKHANDEL RIEMER
De jongen, de mol, de vos en het paard  Charlie 
Mackesy. “Een prachtig verhalenboek dat je aan 
het denken zet. Hoe sta je in de wereld? Elke pagi-
na is een ansichtkaart op zichzelf. Ik heb hem voor-
gelezen aan mijn dochter van 8 en zij was ademloos 
stil. Dat effect heeft het ook op volwassenen.”

Daar waar de rivierkreeften zingen  Delia 
Owens. “Een geweldig mooi en integer verhaal 
over een meisje dat helemaal alleen in het moe-
ras opgroeit. Mijn vader heeft hem van de zomer 
gelezen en was er erg van onder de indruk. Sterker 
nog: als je deze titel bij ons koopt, krijg je honderd 
procent geld terug garantie als je het boek niet 
mooi vindt. Dat zegt genoeg.”

Wat geef jij zelf cadeau en aan wie? 
“Ik geef mijn vrouw met kerst het kookboek Home 
Made van Yvette van Boven. Er staan geen hele 
grote, ingewikkelde recepten in maar het is wel elke 
keer verrassend en toegankelijk. Ideaal als je zoals 
wij een jong gezin hebt.”

TIPS VAN JAAP BOONSTRA LEUK EN LEKKER 
Een mooie Balsamico. “Dat moet je gewoon in huis hebben. We hebben ze tot 
wel 100 jaar oud. Een oude balsamico is heerlijk bij een kaasje of bij aardbeien. 
De jonge variant doet het goed door salades en marinades.”

Olijfolie. “Datzelfde geldt ook voor olijfolie. We hebben ze puur maar een basili-
cumolie of citroenolie is ook heerlijk door de salade of over de sperziebonen.”

Mince pies. “Onmisbaar voor de feestdagen zijn deze Engelse taartjes gevuld 
met onder andere appel en rozijnen. Schuif ze met kerst even in de oven en eet 
ze met een toefje slagroom. Ik heb ze toevallig ook net op Warenhuis Gronin-
gen gezet.” 

Wat geef jij zelf cadeau en aan wie? 
“Wij mogen graag een olijfplankje geven met daarop een mooie pesto en bru-
schetta. Ik weet alleen nog niet aan wie ik het ga geven. Dat hangt er maar net 
van af wie ons uitnodigt dit jaar.”

TIPS VAN HENK VAN DER VEEN IN DE ROOS
Bloemwerk op maat. “We zijn echt een atelier waar we alles zelf bedenken en 
maken in opdracht van de klant. Dus breng een schaal of pot langs, vertel jouw 
specifieke wensen of neem een foto van je interieur mee. Dan maken wij iets 
moois op maat.”

Bloemen kersttaart. “Rond de feestdagen maken we altijd kersttaarten van 
bloem materialen. Dat zijn bloemstukken in de vorm van een taart, met wol en vilt 
omkleed. Ook hebben we hele mooie kerstdecoratie uit Zweden en Antwerpen 
om aan takken te hangen of de boom mee te versieren.”

Helleborus. “Deze plant, ook wel kerstroos genoemd, hoor echt bij de winter. Het 
is een winterbloeier die veel verkocht wordt rond kerst.” 

Wat geef jij zelf cadeau en aan wie? 
“Dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik neem in ieder geval een cadeau mee dat degene 
die het krijgt leuk vindt. Dat doen we in de winkel ook. Daarom heten we In de Roos.”

“Je krijgt honderd procent geld terug garantie als je 
dít boek niet mooi vindt.” 

 Harmen Riemer, Boekhandel Riemer

TIPS VAN DANIEL ALBERING 
DE GRONINGSE  
KINDERBOEKHANDEL 
De Gruffalo  Julia Donaldson. “Deze 
bekende titel is onlangs in het Gronings 
verschenen. Hoe leuk is dat? Dat wordt echt 
het opa en oma cadeau van dit jaar.”

Sinterklaasliedjes  Mark Janssen. “Een 
prachtig prentenboek dat het verhaal van 
Sinterklaas vertelt aan de hand van liedjes 
en illustraties. Als je dit leest, ga je direct je 
schoen zetten!”

Bob Popcorn  Marancke Rinck. “Een super 
grappig zelfleesboek voor kinderen van 6 
tot ongeveer 10 jaar. Het tweede deel is net 
verschenen.”

Wat geef jij zelf cadeau en aan wie? 
“Het boek Samen Hier van Oliver Jeffers. 
Een ongelooflijk ontroerend, warm prenten-
boek dat zegt: welkom op deze wereld. Ik ga 
het geven aan mijn nichtje in Brussel die net 
moeder is geworden.”

TIPS VAN KIM HOETJES MULDER 
WIRWAR
Een mooie kerstpuzzel. “Puzzels horen 
voor mij echt bij de winter. Ik heb bijna 
40 verschillende soorten kerstpuzzels op 
voorraad, in alle maten. Lekker met zijn 
allen puzzelen aan een grote tafel, dat is 
toch super gezellig?”

De Zoektocht naar El Dorado. “Een bord-
spel dat je met 2 of meer spelers speelt. 
Het doel is om zo snel mogelijk van start 
naar finish te gaan. Het is het beste nieuwe 
spel van dit jaar. Een mooie mix tussen 
racen en tactiek waarbij je elkaar lekker 
dwars kunt zitten.” 

Azul. “Dit is een heel toegankelijk spel 
om deze kerst thuis te introduceren. Een 
puzzelspel waarbij je een mozaïek muur bij 
elkaar moet puzzelen. Het ziet er schit-
terend uit en heeft veel spellenprijzen 
gewonnen.”

Wat ga je zelf spelen deze feestdagen? 
“Waarschijnlijk Meeple Land. Dat spel is 
net binnen en heb ik nog niet uitgepro-
beerd. Het is een puzzelspel waarbij je 
een pretpark moet bouwen. Het ziet er 
heel vrolijk en gezellig uit. Perfect voor de 
feestdagen dus.”

TIPS VAN AMBER  
CROMMELIN 
KOKOTOKO
Swedish Stockings. “De allerfijn-
ste panty’s ter wereld. Gemaakt van 
gerecyclede materialen. Ze zitten zalig, 
hebben een super pasvorm en kunnen 
tegen een stootje. Al blijft een spijker 
een spijker, natuurlijk.”

Adam boxershorts. “If you’ve got 
balls. Voor mannen dus. Dit zijn heer-
lijke boxers, gemaakt van biologisch 
katoen. Een feestje om te dragen.”

Bufandy sjaal. “Deze zachte alpaca 
sjaals zijn super leuk om cadeau te 
doen met kerst. Ze zijn bij een chique 
outfit te dragen als stola, maar staan 
ook heel mooi bij een sportieve look. 
Echt wat we noemen chique comfort.” 

Wat geef jij zelf cadeau en aan wie? 
“Elk jaar stel ik voor het hele team 
kerstpakketjes samen. Daarvoor ga ik 
shoppen bij andere ondernemers uit 
de buurt. Een mooie manier om elkaar 
een beetje te helpen.”

TIPS VAN PIER TJEPKEMA 
LAIF & NUVER
Servies van HKliving. “Ons kleurrijke servies van 
HKliving is heel populair. Speciaal voor de feest-
dagen is er zelfs een kersteditie uitgebracht. Dat 
staat geweldig op de kersttafel.” 

Kerstballen. “We hebben echt hele leuke, bijzon-
dere kerstballen. Voor als je dit jaar voor een bonte 
kerstboom gaat. Sommige zijn volledig over de 
top, maar wel heel stijlvol.”  

Geurkaarsen. “Daarmee zit je eigenlijk altijd goed. 
Ik geef ze zelf ook vaak cadeau.”

Wat geef jij zelf cadeau en aan wie? 
“We hebben hele mooie waxinehouders met door-
schijnend, gekleurd glas. Die ga ik cadeau geven 
aan mijn moeder. Ze staan vast en zeker prachtig 
op haar tafel.”

WIJNTIPS VOOR DE FEESTDAGEN VAN JURJEN SMEENK DE ROEMER

Rode wijn uit Piemonte. “Mijn advies is om uit je comfortzone te stappen. Primitivo en 
negroamaro zijn populaire druiven. Maar ontdek ook eens andere rode wijn uit Italië. Een 
mooie Nebbiolo uit Piemonte bijvoorbeeld.”

Bourgogne wit. “Herontdek de Bourgogne, het gebied in Frankrijk dat vooral bekend is 
van de chardonnay druif. Je zult erachter komen dat chardonnay zoveel meer kan zijn dan 
die gemakkelijke huiswijn.” 

Bubbels uit Oostenrijk. “Ik heb een hele leuke mousserende wijn uit Oostenrijk, in een 
witte en rosé variant. Hij is gemaakt volgens dezelfde methode als de Champagne. Je krijgt 
dezelfde kwaliteit tegen een lagere prijs.”

Wat schenk jij dit jaar bij het kerstdiner? 
“Ik ga voor een klassieke, oude Bordeaux van 2010, een van de beste jaren ooit. Dat parel-
tje heb ik speciaal voor een bijzondere gelegenheid bewaard. En daar eten we een lekkere 
steak bij, van De Marktslager.”

“Chardonnay kan zoveel meer zijn dan 
die gemakkelijke huiswijn.” 

 Jurjen Smeenk, De Roemer
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P.S. KOFFIE, THEE EN TAART  
OUDE KIJK IN HET JATSTRAAT 24

Take away
Koffie, thee en taart

Take a what
Een greep uit het afhaalmenu: chococino, chai latte, wisse-
lende taarten en koeken, scones met clotted cream en jam 
of een high tea box. Sinds kort verstuurt P.S. ook koeken met 
de post, in een handig brievenbuspakketje. Deze zijn ook te 
bestellen via Warenhuis Groningen.

Take it why
Alles wordt vers en met aandacht gemaakt. Er wordt gewerkt 
met mooie producten, veelal uit de regio. 

BASARZ

YOUR DAILY TEA CUP

BASARZ  
VISMARKT 34

Take away
Mediterraans lekkers

Take a what
Verse salades en maaltijden, 
smeersels, vleeswaren, kazen, 
belegde broodjes, borrelhapjes en 
nog veel meer. Maar ook houdbare 

producten om zelf thuis mee aan 
het koken te gaan.

Take it why
Basarz is het lekkerste winkeltje van 
Groningen. Een plek waar met jou 
meegedacht wordt en waar voor 
iedereen wat wils is.

KOFFIESTATION KOFFIESTATION 
WEEKMARKT VISMARKT

Take away
Koffie

Take a what
Verse koffie, uit de 
espressomachine of met de hand 
opgeschonken. Zoals jij hem 
lekker vindt.

Take it why
De koffie is bijna nergens zo vers 
als hier. De bonen van Koffiestation 
worden na het branden binnen 
twee weken verkocht. Op vrijdag 
en tijdelijk ook op dinsdag staat 
Koffiestation op de Vismarkt. Sinds 
kort hebben ze een eigen koffiebar 
in Boekhandel Riemer.

YOUR DAILY TEA CUP 
GEDEMPTE ZUIDERDIEP 114

Take away
Thee

Take a what
Zwarte thee, groene thee, gele 
thee, witte thee, oolong thee, Pu-
Erh thee, rooibos, mate, kruiden 
en verschillende thee specials. 

Maar ook andere warme dranken, 
frisdrank en gebak.

Take it why
Op Warenhuis Groningen zijn alle 
theeën ook te koop. Eerst even 
proeven? Kom dan langs voor 
een kopje. 

KALDI WESTERHAVEN

KALDI 
WESTERHAVEN 62A

Take away
Koffie en alles wat daar lekker bij 
smaakt.

Take a what
De bekende koffies: cappuccino, 
latte macchiato et cetera. Maar 
ook verse koekjes, cannoli, gebak 
en ontbijtjes. En deze winter zelfs 
erwtensoep en broodjes met worst, 
geheel out of the koffiebox. 

Take it why
Alles wat niet op het menu 
staat, is te vinden op Warenhuis 
Groningen. Van koffiemachines 
tot onderhoudsartikelen. Wie 
koffie komt halen, kan direct de 
350 producten die op Warenhuis 
Groningen staan, in het echt 
bewonderen.

"WE VERSTUREN VIA WARENHUIS 
GRONINGEN OOK KOEKENPOST: 
KOEKEN IN EEN HANDIG 
BRIEVENBUSPAKKETJE."
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De Groningen City Club (GCC) stond
dit jaar voor een lastige opgave:
wat te doen met de traditionele
winterprogrammering? Zangkoortjes,
straattheater, alles wat publiek trekt, was
dit jaar vanwege corona geen optie. In
plaats daarvan worden er nu op tal van
markante en bijzondere plekken in de
binnenstad sfeervolle wintergedichten
geprojecteerd. Bij het station, de 
Westerhaven en op het Damsterplein
komen mega kunstkerstbomen te staan.
Daarnaast wordt het winkelend publiek
verrast met bijzondere acties én komen
er in vijftig winkels beamers te staan
waarmee op het trottoir een afbeelding
geprojecteerd kan worden. 

Het idee om gedichten te projecteren 
is afkomstig van burgemeester Koen 
Schuiling. Op zijn verzoek zijn dan 
ook een aantal dichters benaderd 
met de vraag of ze speciaal voor dit 
project met verrassende en warme 
gedichten willen komen. 

FORUM EN GRONINGER MUSEUM
Onder meer Myron Hamming, Renee Luth 
(huidige stadsdichter), Renee Dijkema en 

Inge Kapperts (Poëzie Paleis) hebben al 
toegezegd mee te willen werken. Op acht 
gebouwen in de stad, waaronder mogelijk 
het Forum, het Stadhuis, het Groninger 
Museum en de Der Aa-kerk, worden de 
gedichten geprojecteerd. Vanaf het dak 
van het Forum of het Museum wordt 
bovendien een zogenoemde ‘skybeam’ 
geplaatst, die een grote lichtstraal boven 
de stad laat zien. 

Niet alleen op gebouwen zijn gedichten te 
zien, ook op acht plekken op het trottoir is 
poëzie te lezen, evenals in de etalages van 
tien leegstaande panden.  

DENNENBOMEN 
Ook zijn er drie grote kunstdennenbomen 
aangeschaft, met een hoogte van 7,2 
meter. De bomen komen te staan op het 
Damsterplein, bij het station en op de 
Westerhaven. Het is de bedoeling dat de 
bomen, inclusief verlichting, minimaal een 
paar jaar meegaan.

BEAMERS 
Ook de in totaal vijftig beamers moeten 
zorgen voor een extra feestelijk, verlicht 
én veilig straatbeeld. De beamers komen 

in winkels te staan, en projecteren dan een 
afbeelding op straat voor de deur. Dat kan 
van alles zijn. De bekende Stones-tong, 
een waarschuwing voor 1,5 meter afstand 
of een typisch winters beeld. 

WAARDEBONNEN VOOR 
WINKELEND PUBLIEK 
Het winkelend publiek in de stad wordt 
deze periode een aantal weekenden 
verrast met een waardebon van 50 euro. 
Volledig willekeurig worden mensen 
nietsvermoedend uit het winkelend 
publiek gepikt. Met een waardebon, 
te besteden bij geselecteerde winkels, 
wordt hun dag nóg beter. Bij deze acties 
blijft het niet: er komen ‘mobiele hygiëne 
teams’, waar je onderweg je handen kunt 
desinfecteren en op de dagen voor kerst 
lopen er gastvrije stewards rond. Op de 
P+R terreinen rondom de stad vinden 
speciale verrassingsacties plaats. 

De winterprogrammering is een co-
productie met SD Events, gemeente 
Groningen, het Ondernemersfonds 
Groningen en de GCC.

WINTERPROGRAMMERING 
GEEN ZANGKOORTJES, WÉL GEDICHTEN,  
BOMEN EN VIJFTIG BEAMERS 

COLOFON
Deze bijlage is tot stand gekomen in opdracht van de Groningen City Club.  
Vormgeving: Eefje Kleijweg | Beeld: Stella Dekker Fotografie | Tekst: Peggy Bouwer | Campagneconcept: Jesse Schaap
Eindredactie: Kollektiv Media & PR | Met dank aan: Erwin Mulder, Eric Bos, Paul de Rook, Dropper, Zupr en alle deelnemende 
ondernemers.  Deze uitgave is met veel zorg samengesteld, mochten er onverhoopt foutieve vermeldingen in staan, kunt u contact 
opnemen via info@groningencityclub.nl.

CAMIEL LANSINK (25) studeert pabo en werkt als fietskoerier bij 
Dropper. Iets bij Warenhuis Groningen gekocht? Camiel of een van 
zijn collega’s haalt het product voor je op bij de winkel en fietst het 
naar je voordeur. Gemakkelijk, snel en helemaal CO2-neutraal.

“Ik haal pakketjes op en breng die naar klanten door de hele 
gemeente Groningen. Dat doe ik als bijbaan, voor ongeveer 20 uur 
per week. Het fietsen is heerlijk. Je hoeft nergens aan te denken en 
je bent lekker buiten in beweging.”

“Gemiddeld bezorg ik per dag ongeveer 8 pakketjes die via Waren-
huis Groningen besteld zijn. Ik zie van alles en nog wat voorbij komen. 
Wijn, bier, spelletjes maar ook cadeautjes die mensen laten bezorgen 
op een ander adres. Het is altijd leuk om mensen te verrassen met een 
pakketje dat ze niet hadden verwacht.”

ZIJ DROPPEN
GRATIS AAN HUIS
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Juist nu. Koop lokaal, we zitten om de hoek.
Winkelen begint bij warenhuisgroningen.nl
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