
Creatief aan de slag bij  
Atelier Maliegilde
Wil jij weer actief worden en ben je op zoek naar een creatieve activiteit waarbij 
je andere mensen ontmoet? Dan zit je goed bij Atelier Maliegilde in Utrecht 
Zuilen. Het uitgangspunt is: je komt voor je plezier.

In het atelier kun je ontspannen aan de slag met allerlei creatieve activiteiten. Je 
leert verschillende technieken, bent samen met anderen actief en ontdekt waar 
je creatieve talenten liggen. Er zijn activiteitenbegeleiders en ervaren vrijwilligers 
om je te helpen.

WIE ZIJN WIJ? 
Het Maliegilde is een open stadsatelier in de 
wijk Noordwest voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. We bieden deelnemers 
passende omstandigheden om zich te kunnen 
ontwikkelen. 

ACTIVITEITEN
–  T-shirts en textiel bedrukken
–  Sieraden maken 
– Tekenen en schilderen
–  Glas etsen
–  Keramiek en mozaïek
–  Haken en breien
–  Tiffany en glas-in-lood

WIL JE MEEDOEN? 
Laat het weten via het aanmeldformulier op 
wij30.nl/aanmelden. 

WAAR? 
Atelier Maliegilde 
Demkaweg 27, Utrecht
Openingstijden: maandag t/m vrijdag  
9.00 – 16.00 uur

HEB JE VRAGEN? 
Neem dan contact op via: 
e-mail: info@wij30.nl 
telefoon: 030 244 48 71 

Of kijk op wij30.nl/maliegilde 
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Leren lassen bij 
de Metaalwerkplaats
In de metaalwerkplaats leer je lassen en metaal bewerken. Maar we voeren 
ook productiewerk uit voor opdrachtgevers, met ruimte voor maatwerk en 
eigen ontwerp. Je werkt onder begeleiding van een werkbegeleider en ervaren 
maatjes of helemaal zelfstandig.

WIE ZIJN WIJ? 
Het Maliegilde is een metaalwerkplaats in de 
wijk Noordwest voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. We bieden deelnemers 
passende omstandigheden om zich te kunnen 
ontwikkelen.

HAAL JE LASDIPLOMA
Op de metaal- en techniekafdeling leer je in je 
eigen tempo de basis van metaalbewerking 
en kun je een lasdiploma halen. Deze 
opleiding is speciaal voor mensen die door 
persoonlijke problemen moeite hebben om 
actief bezig te zijn en betaald werk te vinden. 
Op de productieafdeling is het mogelijk om 
vaardigheden in de praktijk te brengen. 

WIJ MAKEN ONDER MEER
–  hekwerken
–  buitenkachels
–  kasten en lampen
–  tuinbanken en barbecues

WIL JE MEEDOEN? 
Laat het weten via het aanmeldformulier op 
wij30.nl/aanmelden. 

Voor de begeleiding heb je een WMO-indicatie 
of andere financiering nodig. Informeer 
hiernaar tijdens het intakegesprek.

WAAR? 
Metaalwerkplaats van het Maliegilde 
Demkaweg 27, Utrecht
Openingstijden: maandag t/m vrijdag  
9.00 – 16.30 uur

HEB JE VRAGEN? 
Neem dan contact op via: 
e-mail: info@wij30.nl 
telefoon: 030 244 48 71 

Of kijk op wij30.nl/maliegilde
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