
KUNSTKRING UITER@ART 

CONTACTGEGEVENS 
  

RENÉ ROEX, DIRECTEUR 

directie@kla.stijn.be 

tel: 011 52 61 60 
  

SANDRA BOSSAERTS 

VERANTWOORDELIJKE 

ver.botermijn@kla.stijn.be 

tel: 011 43 62 30 
  

CHRIS MAES 

tel: 0498/54 60 68 
 

LIEVE HENRAAT 

tel: 0479/24 10 81 
  

HILDE SNYERS, SOCIALE DIENST 

socialedienst@kla.stijn.be 

tel: 011 80 75 61 

 

 

 
 

Vennestraat 141, 3600 Genk 

 

 

VOLG ONS OP: 

Kunstkring  

Uiteraart 

 

 

 

KUNSTKRING UITER@ART MAAKT  

DEEL UIT VAN DIENSTENCENTRUM ’T KLAVERTJE  

EN DIENSTENCENTRUM SINT-GERARDUS. 

 

Wij ontvangen vanuit de overheid geen subsidies voor deze projec-

ten. Dus zonder steun van vrijwilligers, materialen en financiën zouden 

onze wensen slechts dromen blijven. Mocht u ons willen steunen of 

kent u iemand die dit zou willen doen, twijfel niet en contacteer ons.  

 

Of doe een gift op het rekeningnummer van Dienstencentrum  

‘t Klavertje: BE67 8334 9143 3487 (fiscaal aftrekbaar vanaf €40,00) met 

vermelding ‘Uiter@art’. 

 

ALVAST BEDANKT!  

MAKEN DEEL UIT VAN 



KUNSTKRING 

UITER@ART 

Vergund door  

Wil jij je creatieve talenten ontplooien en dit pre-

senteren aan een breed publiek op een betekenis-

volle, maar humoristische manier? Laat dan je fy-

sieke beperking niet in de weg staan en sluit aan bij 

Kunstkring Uiter@art. 

 

Ons atelier is gelegen in de ‘Vennestraat 141, 

3600 Genk’.  

Wij bieden 2 ateliers aan. 

Op maandag en donderdag houden wij van 10u00 

tot 16u00 atelier. Op maandag doen wij aan toneel 

en op donderdag aan beeldende kunst. 

 

Wij werken doorheen het hele jaar met beide ate-

liers naar een 4-tal optredens en/of tentoonstellin-

gen. Ook ‘Fanfare Uiter@art’ is een project waarbij 

zowel deelnemers van het toneel als beeldende 

kunst aan meewerken. Het is een stoet die met een 

mooie vrolijke aankleding ambiance ,muziek en  

leven in de brouwerij brengt. 

Zou jij graag deel uitmaken van Kunstkring 

Uiter@art en beschik je over een per-

soonsvolgend budget in voucher (punten) of 

cash? Heb je nog geen persoonsvolgend 

budget? Onze sociaal assistente helpt je 

graag verder. 


