
“Het is altijd gezellig om daar in groep te zitten.” 

Ann Lammens komt nog niet zo lang naar ’t 

Ateljeetje. Vorig jaar kwam ze de eerste keer 

en nu is ze na de zomer al elke keer van de 

partij geweest. En ze komt met plezier, want 

het is altijd gezellig.  

In ’t Ateljeetje komt elke week een groep 

samen om te knutselen en creatief aan de slag 

te gaan. Soms maken ze op één middag een 

werkje, soms werken ze langer aan iets. 

Daarnaast wordt de groep ingeschakeld om 

decoratie te maken om de cafetaria van De 

Kring op te fleuren.  

Elke week is Ann van de partij, ook al kan ze 

niet altijd deelnemen. Door een allergie aan 

sommige producten kan ze soms niet mee 

doen. Maar het is leuk om er gewoon bij te 

zitten. Ann vertelt dat er in de groep altijd 

over van alles kan gebabbeld worden. Het is 

een goede groep en iedereen is altijd welkom.   

Het leukste dat Ann al maakte in ’t Ateljeetje 

waren een huisje met een thermometer en ook mandala’s kleuren vond ze tof. 

Maar eigenlijk vind ze alles wel leuk en ook de spookjes die ze vandaag maakte, 

vielen in de smaak. De vrijwilligers bereiden altijd alles goed voor en doen hun 

best iedereen zo goed mogelijk te helpen en uitleg te geven.  

Ann maakt ook buiten De Kring reclame voor ‘t Ateltjeetje en neemt al eens 

iemand mee om te komen kijken of deel te nemen. Maar ook al kunnen de 

vrienden soms niet komen, zelf zal ze de volgende weken in ieder geval steeds 

van de partij zijn.  

 

Wil je graag ook eens deelnemen aan ’t Ateljeetje? Dan ben je op donderdag 

tussen 13u30 en 16u welkom in Wijkcentrum De Kring. Deelnemen is gratis en je 

hoeft niet vooraf in te schrijven.   


