
Geïnteresseerd ? 
 
Neem telefonisch contact op met het kunst-
atelier               of met één van de contact-
personen. De gegevens zijn terug te vinden  
achteraan deze folder. Indien gewenst, kan er 
extra informatie verschaft worden en kan er een 
datum afgesproken worden om ter plaatse  
kennis te maken met onze werking. 
 
Tijdens deze eerste kennismaking wordt de wer-
king van het kunstatelier                    toegelicht 
en kan je ter plaatse de sfeer ervaren.  
Er wordt samen bekeken of het kunstatelier iets 
voor jou is. Als we beiden gemotiveerd zijn, kom 
je een maand op proef. Na deze proefperiode 
kan je beslissen om definitief lid te worden. 
 
 

Wegbeschrijving 
 
Stratenplannetje dat de weg toont vanaf het 
station of centrum.  
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Visie 
Het kunstatelier                        is een trefpunt voor 

mensen die zich in een ongedwongen sfeer kunst-
zinnig willen ontplooien. De kunstenaars moeten 
een link hebben, of in het verleden gehad  
hebben, met een voorziening van de geestelijke 
gezondheidszorg.  
De meerwaarde is het uitblijven van prestatie-
druk en het oog voor de persoon achter het 
kunstwerk, dit in een huiselijke omgeving.  
Een ander basisingrediënt van onze visie is het 
naar buiten treden met onze kunst in het particu-
liere circuit. Zo organiseren wij vanuit eigen initia-
tief tweejaarlijks een expositie. Op regelmatige 
basis werken we ook samen met externe kunste-
naars of nemen we deel aan erkende kunst-
projecten. 

 

Atelier  
De kunstenaars werken op hun eigen tempo    
eigen ideeën uit. Er is ruimte voor experiment. 
Allerlei materialen en technieken zijn mogelijk. 
Tegen een kleine vergoeding kan er kunst-
materiaal uitgeprobeerd worden.  
De begeleiding gebeurt door professionele mede-
werkers uit de voorzieningen  van GGZ Brugge,   
samen met kunstzinnige vrijwilligers.  
 

Praktische info 
Openingsuren 
 
Er is keuze uit vier dagdelen: 
 

dinsdagnamiddag van 14 tot 17 uur 

dinsdagavond van 17 tot 20 uur 

Donderdagnamiddag van 14 tot 17 uur 

Vrijdagnamiddag van 14 tot 17 uur 

 

Lidmaatschap 
 
Voor € 7 per maand, of € 20 voor drie maanden, 
kan je één dagdeel per week komen werken in 
het atelier. In de prijs is de koffie inbegrepen. 

Contact 
Adres  

kunstatelier 

Keurlingenweg 1 

8310 Assebroek (Brugge)  
 

nabij wijkcentrum Daverlo 

 

Telefoonnummers 

Atelier (tijdens de openingsuren): 

0492-58 30 16 

Contactpersonen:  

Activiteitencentrum De Gempersteeg,  
Sofie Desoete 050-34 55 97 
 

Revalidatiecentrum Inghelburch, 
Johan Mattheüs 050-44 60 73 
 

PC Sint-Amandus, 
Lieve Bonamie 050-79 95 27 
 

PZ Onze-Lieve-Vrouw, 
Regine Steevens 050-30 18 54 

 

Bereikbaarheid openbaar vervoer 

Buslijn 2: Assebroek (Peerdeke) AZ Sint– Lucas 

heenrit vanaf treinstation Brugge: 

...02 uur, ...22 uur, ...42 uur 

Afstappen halte Daverlopark. 200m wandelen.  

Terugrit: ...08 uur, ...28 uur, ...48uur. 
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