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DE	MISSIE	

GWA Grafische Werkplaats Amsterdam is een culturele, creatieve broedplaats: werkplaats en 
kenniscentrum op het gebied van grafisch erfgoed en culturele educatie. Boekdruk, typografie, 
boekbinden, hout-/linosnede, zeefdruk en diepdruk. 

De missie van de stichting is het behoud van het grafisch erfgoed. Dat doet GWA door de 
letterzetterij en de hoog- en diepdrukpersen in werking te houden en de kennis erover over te 
dragen op de volgende generatie(s). Overdracht vindt plaats door middel van cursussen, 
workshops, culturele educatie en interdisciplinaire kunstprojecten voor jong en oud.  

De initiatiefnemers, handzetters en drukkers, zagen met lede ogen aan hoe het historische materiaal 
waar ze zelf mee opgeleid waren naar de schroot vervoerd werd. Dat gebeurde in een tijd waarin 
(kunst)opleidingen en drukkerijen massaal de stap maakten naar het digitale en persen inruilden 
voor computers. In 2004 betrokken ze een locatie aan de Molukkenstraat in Amsterdam Oost. In 
2021 verhuisde de werkplaats naar de scheepsbouwloods in Amsterdam Noord.  

Amsterdam heeft dankzij GWA een uniek aanbod op het gebied van typografie, boekdruk, 
boekbinden, zeefdruk en grafiek. De aandacht voor ambacht is groot, en groeiende. GWA Grafische 
Werkplaats Amsterdam is laagdrempelig, en semiprofessioneel van opzet. Met een aanbod voor 
jong en oud, van schoolklassen tot ervaren kunstenaars.  Voor liefhebbers van ambacht, grafiek en 
experimenteel drukwerk. 
 

Kennisoverdracht	

De hoogste prioriteit voor GWA is het overdragen van kennis. Een nu of nooit situatie als het gaat om 
het bewaren van dit belangrijke deel van de Nederlandse geschiedenis: de basis van het boek, en 
de boekdrukkunst.  

De boekdrukkunst is voor Amsterdam altijd een belangrijk thema geweest. Het drukkerswezen was 
een van de belangrijkste bronnen van inkomsten in het Amsterdam van de Gouden Eeuw. Het vrije 
woord, het gedrukte woord, het blijft bestaan en dankzij plekken als GWA is niet alleen de 
geschiedenis ervan tastbaar, maar worden er ook nog steeds nieuwe initiatieven geboren. Nieuwe 
houten letters en nieuwe vormen van drukken. Het oude met het nieuwe combineren, dat is een van 
de sterke kanten van GWA.    

	

2021:	van	lockdown	naar	lockdown,	van	Oost	naar	Noord 

2020 stond in het teken van groei. Op het gebied van kennis, met het eerste Meester-Gezel traject, 
maar ook qua vierkante meters: we kregen de eerste paar extra vierkante meters erbij op de NDSM 
werf. In 2021 draait het voornamelijk om het vinden en betrekken van een nieuwe locatie. De huur in 
Oost werd beëindigd per 1 juni, en ondanks vele steunbetuigingen en hulp van het stadsdeel, dat 
ons graag wilde behouden voor Oost, lukte het niet om betaalbare ruimte te vinden in dezelfde buurt. 
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Het is een jaar met de poten aan twee kanten van het IJ, werd het, met wederom meerdere 
onderbrekingen in de vorm van lockdowns en quarantaines. Toch is het eindresultaat 
bewonderingswaardig: een verdubbeling van de omzet, tegenover een verdubbeling van de 
voornamelijk eenmalige kosten ten gevolge van de verhuizing en de tijdelijke dubbele huur. Mede 
dankzij de steun van Stadsdeel Oost komen we niet in de rode cijfers! 
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DE	ORGANISATIE	

De	medewerkers	

In 2021 bleef het team nagenoeg hetzelfde. We namen afscheid van een van de meesters, die 
besloot niet mee te gaan met de verhuizing, en gingen verder met de nieuw opgeleide gezellen. Op 
de nieuwe locatie hebben we minimaal drie mensen per dag nodig om de drie containers te kunnen 
beheren en tegelijk de buitenruimte in de gaten te houden. Daarom stappen we af van het systeem 
van één beheerder per dag die alles overziet, en gaan we werken met een ‘sleutelverantwoordelijke’ 
die ondersteund wordt door twee werkplaats-assistenten. 

GWA werkt verder met vijf docenten voor de verschillende 
technieken: droge naald/etsen, boekbinden, letterzetten, 
linosnede, houtsnede en kartonnage. Plus twee docenten voor 
Drukklup Junior, de maandelijkse werkplaats voor kinderen. Zij 
worden ondersteund door meerdere vrijwilligers. De 
educatieprojecten op en met scholen worden begeleid door 
verschillende docenten.  

Op de locatie in Noord wordt zeefdruk aan het scala 
toegevoegd, een techniek waar GWA tien jaar geleden afscheid 
van moest nemen wegens ruimtegebrek. Een kleine groep 
vrijwilligers werpt zich om te experimenteren en onderzoeken 
hoe we dit het beste kunnen implementeren.  

Vrijwilligers kunnen na bewezen diensten deelnemen aan alle 
cursussen en workshops. Daarnaast kunnen ze gebruik maken 
van de werkplaats.  

 

Het	bestuur	

Het bestuur wordt, na het vertrek van Wim Balstra, gecompleteerd met een penningmeester. Eliane 
Kat is bekend met de werkplaats als cursist, heeft ervaring als penningmeester in non-profit 
organisaties en een achtergrond als jurist. Ze neemt de functie tijdelijk aan, omdat ze zich nog aan 
het oriënteren is op haar werkzame toekomst. Eind 21 bestaat het bestuur dus uit 
 

Bernet Ragetli (voorzitter) 
Eliane Kat (penningmeester) 
Gert Gerrits (secretaris) 
Paul van Marissing (algemeen lid) 
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De	huisvesting	

De kogel is door de kerk: het huurcontract van GWA aan de Molukkenstraat wordt opgezegd door 
eigenaar Kroonenberg, per 1 juni 2021. Onze intensieve zoektocht in Oost, waar we 17 jaar lang met 
plezier hebben gewerkt, waar we hebben geïnvesteerd in duurzame relaties met scholen, culturele 
instellingen, bewoners en stadsdeelbestuur, levert helaas weinig op. De enige kans die we zien is 
een nog te starten community naast de Openbare Werkplaats op het Cruquius-eiland. Een 
geweldige plek, maar pas beschikbaar over vier of vijf jaar. We geven aan zeer geïnteresseerd te 
zijn, maar hebben in de tussentijd wel onderdak nodig. Omdat we in 2020 al een klein gedeelte van 
de werkplaats naar de NDSM-werf hebben verplaatst, wordt de gedachte om alles te verhuizen 
steeds logischer. Maar het betekent nogal wat. Een nieuw deel van de stad, geen zekerheid, 
onderhuur… maar wel op een plek waar het bruist van de mogelijkheden. Wagen we de sprong over 
het IJ?  

 

GWA	&	NDSM	–	de	geschiedenis 
GWA wordt in september 2019 benaderd door het nog te openen museum voor Street Art op de 
NDSM-werf in Noord. In de zomer van 2020 betrekken we twee zee-containers in de grote 
Scheepsbouwloods, met het idee om samen met STRAAT (de nieuwe naam van het museum) 
workshops te gaan organiseren. Door alle lockdowns is het voor het museum steeds niet mogelijk 
om open te gaan, en van samenwerken komt niet veel terecht. GWA ontdekt intussen de buurt, en 
ziet hoe enthousiast de omgeving reageert op haar komst. We bieden mini-workshops aan in 
letterzetten, linosnede en boekbinden. Iemand schenkt ons een zeefdruk-carrousel, en een paar 
medewerkers beginnen uit te zoeken wat we op dat gebied kunnen bieden. We houden veel open 
dagen en beginnen een laagdrempelig winkeltje met werk dat in de werkplaats gemaakt is. Ook de 
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boekbind-cursussen verhuizen van Oost naar Noord. Intussen draait GWA in Oost nog op volle 
toeren door. We kraken een beetje onder zoveel organisatie-drift, maar niets breekt echt af. 

Intussen gooien de lockdowns nog steeds roet in het eten. We betalen dubbele huur en kunnen door 
de pandemie op beide plekken niet voluit draaien. Om te voorkomen dat we nog groter verlies 
maken besluiten we eerder te vertrekken, zonder de banden met Oost door te snijden. We blijven 
workshops geven op locatie in ons oude stadsdeel, terwijl we de persen overhevelen, in totaal meer 
dan 9000 kilo lood. 

In de zomer van 2021 richten we een derde container in, die leeg blijft bij gebrek aan activiteiten van 
STRAAT. In september geven zij, feitelijk onze huurbaas, aan dat ze de huur opzeggen omdat ze er 
te weinig tijd voor hebben en de kosten te hoog worden. Omdat GWA wil blijven, gaan we op zoek 
naar een nieuwe medehuurder en vinden een zeefdrukbedrijfje dat wellicht geïnteresseerd is. Vanaf 
1 oktober zit GWA voorlopig alleen op een enorm kavel van 600 m2. Van Stichting Kinetisch Noord, 
eigenaar van de loods, horen we dat de Kunststad erg blij is met onze komst en dat we ons over de 
toekomst geen zorgen hoeven te maken. 

Om het erfgoed optimaal te kunnen beschermen is er nog heel wat te doen aan de accommodatie. 
De persen staan in zeecontainers, die slecht warm en droog te houden zijn. Een aantal persen staat 
buiten de containers wegens ruimtegebrek. Die zijn slechts een gedeelte van het jaar inzetbaar, als 
de temperaturen het toelaten. Voor de rest van het jaar staan ze bloot aan roest en stof, ondanks de 
kappen die we er speciaal voor hebben genaaid. Het vergt, kortom, nog heel wat investeringen om 
de werkplaats helemaal geschikt te maken voor het erfgoed en de activiteiten die GWA biedt! 
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HET	PROGRAMMA 

Cursussen	

Een belangrijk deel van de programmering van de werkplaats bestaat ook dit jaar uit cursussen, 
waarvan een gedeelte in Oost en een gedeelte in Noord plaatsvindt. In Noord kunnen we meerdere 
cursussen tegelijk plannen.  

De Werkman-workshops blijven populair: een dag werken met sjablonen en letters in de geest van 
drukker H.N. Werkman. Ook Boekbinden zit steevast vol, net als de Introductiecursus Grafische 
technieken en linoleumsnede. Letterzetten blijft gek genoeg wat achter.

Aantal deelnemers 

Weekendworkshops:            
Boekbinden | Letterzetten   
25 deelnemers  

Avondcursussen: 
Letterzetten | Boekbinden | Linoleumsnede | 
Houtsnede | Kartonnage  
88 deelnemers          

Specials: 
Nieuwjaarskaarten | Summerschool | 
Werkman 
56 
 
Workshop op maat: 
Letterzetten/linoleumsnede 
64

Step	Away	from	the	Computer	|	
Bedrijfsworkshops	
	
Met veel plezier biedt GWA workshops voor bedrijven 
aan. Groepen van 6 tot 15 personen komen in de 
werkplaats om samen posters te drukken. Het gaat om 
samenwerking en creativiteit. Met deze workshops 
voorziet GWA tweezijdig in een behoefte: mensen zijn blij 
om een keer hun computer te kunnen laten staan, en 
voor GWA is het een welkome inkomstenbron waarbij we 
volledig binnen onze missie blijven.	

In 2021 ontvangen we tussen de lockdowns door onder 
meer Adyen, Patroon Legal Design, meerdere teams van 
de Hogeschool van Amsterdam, en de reclamebureaus 
Stadsbehang en Natwerk. In totaal 60 personen.  
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Masterclass	

Eindelijk komt Dafi Kühne op bezoek! Na een paar keer afzeggen wegens de pandemie nu dan toch 
het weekend waarin deze meester ons zijn visie vertelt op typografische letterpress posters. Een 
uiterst inspirerend weekend, waaraan ook onze docent Francesca deelneemt: ze past haar nieuwe 
kennis onmiddellijk toe in haar volgende cursus. Deelnemers workshop: 6. Bezoek lezing: 20. 

	

Educatie/schoolprojecten	

In 2021 komen er veel oude bekenden terug. Het Amstelveencollege reist helemaal naar Noord, we 
mogen weer op bezoek bij Nicolaas Maes voor de krantenworkshop, basisschool De Kaap komt op 
bezoek, we gaan naar De Archipel op IJburg en we verzorgen twee dagen workshops bij de 
KinderKunstBiennale in de OBA Oosterdok.  

Het ROC Flevoland stuurt een enorme groep studenten eerstejaars media-vormgeving naar de werf, 
voor hen organiseren we samen met kunstenaars uit de Kunststad een volledig dagprogramma. In 
totaal ontvangen in 2021 we ruim 300 kinderen, jongeren en studenten.  
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HKU	Designlab	

De HKU vraagt ons opnieuw als locatie voor het Designlab, waarbij studenten van Fashion, Spatial 
Design en Product Design drie of vier weken achtereen een workshop volgen.  

 

Breitner	Academie		

De opleiding voor beeldende kunst-docenten komt met groepen studenten naar ons toe tijdens een 
week vol workshops, lezingen en maakopdrachten: ‘Red de wereld in 5 dagen’. Ze zeefdrukken op 
tasjes en t-shirts van de kringloopwinkel en drukken posters met houten letters, die weer worden 
geëxposeerd aan het eind van de week 
 

Reinwardt	Academie		

Een stagiaire start op verzoek van ons een onderzoek naar de mogelijkheden om het ‘plein’ voor de 
werkplaats optimaal in te richten. Zodat het nietsvermoedende publiek aan haar trekken komt en de 
werkzaamheden in de containers toch gewoon door kunnen gaan. Het gaat er om de ruimte 
persoonlijkheid te geven, zodat mensen snappen dat ze op bezoek zijn en niet in niemandsland 
verkeren waar geen regels gelden. Een werkend museum met panelen als expo, en de mogelijkheid 
zelf wat te drukken. Om inspiratie op te doen gaat ze onder meer op bezoek bij het Tilburgse 
Textielmuseum en bij GRID in Groningen. 

Drukklup	Junior	

De serie Drukklup lessen van 2020/2021 wordt doorgezet na de zomer. De grafische werkplaats voor 
kinderen blijft onverminderd populair. Hier worden de nieuwe drukkers opgeleid. Een absoluut 
hoogtepunt voor de werkplaats om te zien hoe kinderen jaren blijven terugkomen en steeds beter 
worden, zowel motorisch als artistiek.  
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SAMENWERKINGEN	&	COMMUNICATIE	

De nieuwe locatie brengt in één klap veel nieuwe aanwas. Waar in Oost een honderdtal ‘spontane’ 
bezoekers per jaar binnenkwam, ontvangen we dat aantal nu per maand. De site wordt significant 
vaker (tientallen keren per dag) alleen al omdat er een spandoek op de deur hangt met onze naam. 
We moeten wennen aan de toeristen, verzinnen speciaal voor de dagjesmensen korte workshops en 
beraden ons op rondleidingen.   

De voornaamste externe communicatie gaat via de nieuwsbrieven (7 of 8 x per jaar) en sociale 
media. In 2021 zijn we ook regelmatig in landelijke en lokale media te vinden. NRC raadt Drukklup 
Junior aan en AT5 filmt de verhuizing en interviewt oprichter Martin Veltman.    

Met de hieronder genoemde projecten (een greep uit het totaal) bereiken we in en buiten de 
werkplaats meer dan 5000 mensen.  

Kunststad	

De Kunststad is een broedplaats bestaand uit ruim 80 zelfbouwateliers en een expositieruimte. Vanaf 
1998 wordt er gebouwd, en inmiddels is het een wereldwijd bekend fenomeen waar veel toeristen op 
af komen. Voor GWA is de Kunststad een bron van samenwerkingen. Kunstenaars komen bij ons in 
de werkplaats werken, we worden betrokken bij kunstprojecten en ontwerpen samen educatieve 
programma’s. Ook de kennis van de aanwezige ambachtslieden komt meteen van pas: bij de 
verhuizing raakt een pers licht beschadigd. Frank Hietbrink, gerenommeerd restaurateur van 
(metalen) kunstwerken, komt meteen langs en repareert het gietijzer in no time… 
 
Indische	Buurt	Festival	 

Een van onze lievelingsfestivals kan gelukkig doorgaan, al is het dan met een hek eromheen 
vanwege de QR-verplichting. We horen van veel mensen hoe jammer ze het vinden dat we Oost 
moeten verlaten. Dat vinden wij ook! We drukken posters en nodigen iedereen uit op de koffie aan 
de andere kant van het water.  
 
TrOost	Actie  

In een van onze nieuwsbrieven bieden we iedereen met een postcode uit Oost korting op de 
cursussen. Er wordt massaal en met liefde op gereageerd!  
 

EYE	Filmmuseum	

De relatie met Eye blijft goed: ze nemen met regelmaat onze typografische letterpress-posters af. De 
posters worden bedacht door GWA, gemaakt in onze werkplaats en exclusief verkocht in de Eye 
Museumshop. 
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Over	het	IJ	Festival		

‘Stadskunstenaar’ Valerie van Leersum betrekt ons bij haar project Licht, Lucht en Zicht. Een 
onderzoek naar de beleving van de bewoners aan het IJ-plein, die strijden voor behoud van het 
uitzicht over het IJ en tegen de bouw van flats voor hun neus. Valerie ontwerpt, zet en drukt posters 
in onze werkplaats, die binnen korte tijd terugkeren op de pont, op bushaltes en op vele ramen in de 
buurt.  

	

Hemeltjelief	Festival	

Het creatieve kinderfeest van Noorderlicht is een stadsbreed bekend fenomeen, dat meestal op 
Hemelvaart plaatsvindt. Dit jaar wordt het uitgesteld tot in de zomer, en GWA mag meedoen. We 
drukken kaarten met letters en clichés met de kinderen die ze mee naar huis mogen nemen. 
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Bevrijdings-gedicht	

Rapper Omar wordt uitgenodigd door Stichting NDSM werf om een gedicht te schrijven voor 5 mei. 
We zetten het met hem samen in lood en hout en drukken het af op de VanderCook drukpers.  
 

NDSM	OPEN	
Samen met Sue Doeksen (grafisch ontwerper, Kunststad) maken we de poster voor het jaarlijkse 
feest van de Scheepsbouwloods en de Helling. Wij drukken de basis, en iedereen uit de Kunststad 
wordt uitgenodigd om de ruimte in het midden te vullen. Er ontstaan prachtige samenwerkingen uit. 	

Expositie	Press	to	Impress	

In november mogen we exposeren in FUSE, de expositieruimte van de loods. Met deze expo stellen 
we onszelf voor als nieuwkomer in de loods, en laten we werk zien van kunstenaars uit de loods, bij 
ons gemaakt. De plannen om ook ter plekke workshops te geven stranden door yet another 
lockdown – en ook een beetje door de vriestemperaturen bij FUSE. De opening van de expo is ook 
meteen de presentatie van de Typografische Agenda van 2022. 

 

Migratie-Lab	

Vanuit het Migratielab in Venlo krijgen we de vraag om een wandvullende posterserie te maken. Het 
mobiele museum houdt zich bezig met de vaak onzichtbare geschiedenis van arbeidsmigranten. We 
kozen voor de poster NIET BANG ZIJN en maakten honderd exemplaren in steeds verder 
vervagende kleuren. Na afloop werden de posters gedoneerd aan het museum.  
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FINANCIËN	

Inkomsten gaan in eerste instantie naar de 
werkplaats, de machines, het materiaal. In 
tweede instantie naar de mensen die het 
mogelijk maken. GWA zal altijd afhankelijk zijn 
van vrijwilligers die de missie van de stichting 
ondersteunen: behoud van grafisch erfgoed, 
overdracht van kennis. Dat neemt niet weg dat 
het steeds duidelijker wordt dat de basis van 
de stichting steviger moet worden, door het 
kernteam uit te breiden met ZZP-ers. 

	

Inkomsten	

Hoewel GWA ook in 2021 wegens de pandemie minder cursussen kon geven dan gepland, stijgt de 
totale omzet flink. Dit is mogelijk door de inkomsten van het winkeltje in de werkplaats, de verkoop 
van de Typografische Agenda en doordat we in vergelijking met 2020 veel meer scholen konden 
ontvangen. En: in tegenstelling tot de enkele loods in Oost kunnen we in de nieuwe situatie twee en 
soms drie activiteiten tegelijk plannen. Hier staan verdubbeling van de kosten tegenover, door de 
verhuizing, de tijdelijke dubbele huur en andere eenmalige investeringen.  

Webshop	

Een langzame winkel is het, we weigeren mee te gaan in de waan van de dag. Wie snel een poster 
wil, springt maar op z’n fiets. De webshop is nog steeds vooral een etalage van het moois dat er 
gemaakt wordt. Gemiddeld verkopen we zo’n 1500 euro per maand aan kaartjes, posters en t-shirts, 
online en offline samen.  

Typografische	Agenda	

Het lukt ons opnieuw om een handgemaakte agenda te maken, met het hele team. Tien maanden 
werken we aan dit collectors item, en uiteindelijk hebben we ruim 250 exemplaren voor de verkoop. 
Ze vliegen de deur uit, voor 50 euro per stuk. Dat kunnen we goed gebruiken… 

Subsidie	

De subsidie van Stadsdeel Oost blijkt onmisbaar. We zoeken contact met Stadsdeel Noord om de 
steun van de stad te blijven ontvangen, waar men welwillend is maar een en ander niet binnen 2021 
te regelen is. Een projectsubsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor ons kennisoverdracht-
programma ‘Een kwartje Extra’ geeft daarentegen wat lucht voor 2022. De subsidie gaat in per 1 
oktober 21 en zal worden ingezet voor een nieuw Meester-Gezel-Traject, een interne opleiding op de 
Heidelbergpers en een serie masterclasses voor onze ZZP-ers om ze extra te scholen. Dafi Kuhne is 
daarbij het startpunt.  
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Uitgaven	

Een gedeelte van het jaar huren we twee locaties. Daarnaast betekenen de verhuizing en de 
inrichting van de nieuwe plek een flinke aderlating. In de jaarrekening van 2021 vindt u een 
totaalbeeld. 

PRIJS	/	KWALITEITSBELEID	

Fair	Practice 
GWA streeft naar kwalitatief hoogstaand onderwijs en drukwerk. Er wordt gewerkt met ervaren 
docenten, en bij grotere projecten met assistent-docenten, die werken onder de 
eindverantwoordelijkheid van deze docenten. Voor assistent-docenten is dat tevens een 
mogelijkheid om door te kunnen stromen naar de functie van docent.  

Beleid is verder dat er gewerkt wordt met kleine groepen om zo voldoende aandacht en kwaliteit te 
kunnen bieden. Na afloop van de activiteiten wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden 
waarbij gevraagd wordt naar de informatie over de activiteit, de verhouding prijs – kwaliteit en de 
kwaliteit van de docenten. De docenten scoren daarin steevast zeer goed tot uitstekend. 

Het uurloon van docenten ligt rondom 'conform' in de culturele sector. GWA biedt naast de betaling 
een vergoeding in natura, in de vorm van het gebruik van de werkplaats en haar machines. Hierdoor 
blijft de doorstroom groot, en blijft de focus op 'leren' en 'ontwikkelen'. Wel streven we naar een 
vaste, marktconforme vergoeding voor de basis van de organisatie: coördinator, hoofd werkplaats 
en administratie-medewerker.  
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TOEKOMSTBEELD	

Locatie	

De ambitie van GWA is het ontwikkelen van een House of Print op de prachtige locatie in de 
Scheepsbouwloods. Een drukkers-huis vergelijkbaar met het Textielmuseum, waar publiek welkom is 
om kennis te nemen van de historie, maar waar ook gewerkt kan worden. Om die ambitie te kunnen 
verwezenlijken werken we aan de samenwerking met een zeefdrukbedrijf, dat als huurmotor kan 
fungeren en die onze visie deelt.  

Programma	

We starten een nieuw Meester zoekt Gezel traject! Weer vier nieuwe medewerkers, om de pool van 
docenten en beheerders uit te breiden.  Ook beginnen we een Heidelberg-opleiding waarbij we 
steeds een paar medewerkers scholen in het drukken op deze machine.  

Financiën	

- De verkoop van drukwerk zal in 2022 weer een wat groter deel van de omzet gaan vormen. 

- De subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie gaan we inzetten voor het project ‘een 
kwartje extra’, waarmee we onze zzp-ers beter kunnen scholen 

- We zoeken naar meer fondsen om de huisvesting te kunnen verbeteren 

- We zoeken naar fondsen om de bedrijfsvoering te ondersteunen. 

En vooral willen we heel graag GWA blijven, GWA zoals het bedoeld is. Ambachtelijk, educatief en 
met zorg voor erfgoed - en lief voor de stad. 

 

 

  


