
 

DE WERKCARROUSEL 
w o r k s h o p s  2 0 2 2 

In samenwerking met haar sociale welzijnspartners heeft Stichting Werkcarrousel verschillende 
workshops ontwikkeld met als doel samen ontmoeten, samen creëren, samen werken. 
Iedere Bosschenaar vanaf 16 jaar is welkom om mee te doen. 

Wereldgerechten 
Woensdag 20 april 

13.30 uur - 16.00 uur 
BBS Boschveld 
Zernikestraat 2 

Den Bosch 

Keramiek 
Beschilderen 

Woensdag 11 mei 
13.30 uur - 15.30 uur 

De Werkcarrousel 
De Grote Beer 37  

Den Bosch 

 Gezond Koken 
Dinsdag 17 mei 10.00 

uur - 13.00 uur 
De Werkcarrousel 

De Grote Beer 37 Den 
Bosch 

 

 

Quiet Lunch 
Vrijdag 13 mei 

12.30 tot 14.00 uur 
Noorderpoort  
Samen Doen 

Het Wielsem 21 
Den Bosch 

 

Quiet Lunch 
Vrijdag 3 juni 

12.30 tot 14.00 uur 
BBS Nieuw Zuid 

Jac. Van Looystraat 5 
Den Bosch 

 
Leuke en leerzame 

workshops!  
Fijn om actief bezig 

te zijn en andere 
mensen te 

ontmoeten! 

Talentenscan 
Woensdag 15 juni  

10.00 uur - 13.00 uur 
Jong Actief  

Hinthamereinde 28, 
Den Bosch 

 

 

Deelname is gratis. 
Het doel is om de 
Bosschenaren een 
mooie kans te bieden 
tot ontmoeting, 
ontwikkeling en 
samenwerken. Wie 
weet wat eruit 
voortkomt? 
 

Je kunt je aanmelden 
onder vermelding 
van je naam, 
geboortedatum, 
telefoonnummer en 
natuurlijk welke 
workshop en datum 
via het emailadres 
info@werk-carrousel.nl 
 

Minimale deelname 
is 8 deelnemers, 
maximaal 15 
deelnemers. 
 

 

De Werkcarrousel is een leerwerkcentrum. Wij bieden op kleinschalige basis leer- en werktrajecten aan in 
een omgeving waarin jij je thuis voelt en stappen kunt zetten in het leren werken. Wij stimuleren je en 

onderzoeken wat jij aankan en gaan samen voor het hoogst haalbare! Een individueel maatwerk traject op 
weg naar meer zelfstandigheid en mogelijk (vrijwilligers)werk. Je bent welkom om een keer te komen kijken 
en kennismaken. 
 
- meedoen - samenwerken - verborgen talenten - maatwerk voor mensen - lokaal - 
laagdrempelig - ontmoeting - leertraject - 

www.werk-carrousel.nl. www.quiet.nl www.loodskringloopwinkel.nl www.stichtingjongactief.nl 
www.copernikkel.nl www.kingsofcolors.com 

mailto:info@werk-carrousel.nl
http://www.werk-carrousel.nl/
http://www.quiet.nl/
http://www.loodskringloopwinkel.nl/
http://www.stichtingjongactief.nl/
http://www.copernikkel.nl/
http://www.kingsofcolors.com/

