Carrousel Groen

Interesse gekregen?
Loop gerust de naaistudio de Groene Draad, kledingverstel,
ontwerp en textielwerkpunt binnen voor meer informatie en een
kopje koffie.
U bent van harte welkom!

Contact
e-Mail: carrousel.groen@brabantzorg.eu
Adres: Udensedreef 5, 5347 RL Schaijk
Telefoonnummer: 06-13446070 of 06-22319578
Openingstijden
Maandag		
Dinsdag 		
Woensdag		
Donderdag		

9:30 - 15:30
9:30 - 15:30
9:30 - 15:30
9:30 - 15:30

Wie zijn wij?
Carrousel Groen is een plaats
waar mensen met een
ondersteuningsvraag, op basis
van talenten en mogelijkheden,
een zinvolle daginvulling
kunnen hebben in de rol van
assistentmedewerker en zelf
een belangrijke bijdrage
hebben in het vormgeven
hiervan. Hier werkt een team
assistentmedewerkers,
vakvrijwilligers en
professionele krachten aan
een maatschappelijke
bijdrage.

Vakkundige kledingreparatie:
Herstellen van kleding
Nieuwe rits inzetten
Scheurtjes repareren.
Knopen aanzetten
Vakkundige (medische )		
aanpassingen:
Pantalons, broeken, rokken
mouwen, overhemden,
blouse, colbert of jas uitleggen/
korter maken

Wanneer u als klant
geïntereseerd bent in een
van onze diensten, kunt u
een kijkje komen nemen
in onze naaistudio of maak
een afspraak (zie contactgegevens achterzijde). We
gaan met veel plezier voor
u aan de slag.

Textiel:
Vermaken en maken van
gordijnen en linnengoed
Eigen ontwerpen:
Je kunt je eigen ontwerpen of
ideeën bij C.G. de Groene Draad
laten maken.

Om onze assistentmedewerkers een fijne dag
te bieden, werken wij niet
onder tijdsdruk. Vooraf
wordt wel duidelijk
afgesproken wanneer u uw
product zou mogen
verwachten.

In naaistudio
C.G. de Groene Draad,
kledingverstel, ontwerp en
textielwerkpunt, bieden wij
verschillende diensten aan.

Naast het her-/verstellen van kleding zijn wij ook gespecialiseerd
in het ontwerpen en maken van nieuwe kleding, tassen, kussens,
accessoires etc. In overleg met u wordt uw verzoek tot een
passend model ontworpen, waarna we voor u het product op
maat maken. Ook voor meubelstoffering kunt u bij ons terecht. U
kunt het zo gek niet bedenken of uw wens is hier bespreekbaar.

C.G.

