
CREA-ATELIER DE BOTERMIJN 

Een crea-atelier met winkel voor volwassen 

personen met een beperking. 

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 

 

 

SOCIALE DIENST 

socialedienst@kla.stijn.be 

tel: 011 80 75 61 

 

 

 

HOOGSTRAAT 10, 3580 BERINGEN 

 

 

 

 

VOLG ONS OP: 

 

 

/dienstencentrumklavertje 

/winkel De Botermijn 
 

BEN JIJ DE KERS OP DE TAART? 

‘t Klavertje biedt een goede kwalitatieve zorg. Toch is heel veel maar 

mogelijk met de hulp van vele vrijwilligers en jouw steun. Wil jij verko-

pen op de markt? Maak jij juwelen samen met de deelnemers? Help 

jij op de volgende kerstmarkt of eetdag? Maak dan nu een afspraak 

om de mogelijkheden van vrijwilligerswerk te bespreken.  

 

Of doe een gift op het rekeningnummer van dienstencentrum ‘t Kla-

vertje: BE67 8334 9143 3487 (fiscaal aftrekbaar vanaf €40,00.)   

 

ALVAST BEDANKT!  

CREA-ATELIER DE BOTERMIJNMAAKT DEEL 

UIT VAN DIENSTENCENTRUM ‘T KLAVERTJE. 

DIENSTENCENTRUM ’T KLAVERTJE MAAKT  

DEEL UIT VAN  



CREA-ATELIER 

DE BOTERMIJN 

Vergund door  

Heb jij creatieve vingers? Zit het verkopen in jouw 

bloed? Dan is crea-atelier De Botermijn vast en ze-

ker jouw ding! In de Botermijn worden creatieve 

activiteiten aangeboden aan volwassenen met 

een beperking. Deze beperking kan aangeboren 

zijn of ontstaan zijn op latere leeftijd.  

 

We bieden een zinvolle daginvulling, waarbij we 

ons doorlopend richten op het uitbaten van onze 

winkel. 

Dagelijks werken we aan nieuwe producten; er is dan ook 

een breed assortiment: materialen in hout, kaarsen en kaar-

senhouders, wenskaarten, allerlei decoratie voor huis en 

tuin, juwelen, confituur,… de moeite waard dus om eens 

een bezoek aan winkel de Botermijn te brengen! Je kan 

ook terecht op onze facebookpagina en Instagrampagina. 

 

De activiteiten vinden plaats binnen een normaal dagrit-

me. Ook maken we tijd voor een koffiepauze en een war-

me maaltijd. Het crea-atelier is geopend van dinsdag tot 

en met vrijdag van 8u30 tot 17u00. De deelnemers komen 

aan tussen 8u30 en 10u00 en gaan weer naar huis tussen 

15u30 en 17u00.  

Zou jij graag jouw dag doorbrengen in crea-

atelier De Botermijn en beschik je over een 

persoonsvolgend budget in voucher 

(punten) of cash? Heb je nog geen per-

soonsvolgend budget? Onze sociale dienst 

helpt je graag verder. 


