Oproep: anecdotes, verhalen uit
het verleden en foto’s van de
dames Mak en hun groentewinkel
Achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt aan de nieuwe website voor groentewinkel Mak. Dit historische winkeltje aan de Voorstraat werd zaterdag 2 april jl. officieel
heropend. Tijdens dit feestelijke moment werd door Els Barendregt van Move On
communicatie niet alleen de renovatie van de tussendeur door Leoos en het kunstwerk
door Atelier Arina cadeau gegeven aan de Stichting, die het winkeltje beheert. Ook krijgt
de stichting binnenkort de beschikking over een eigen website, mogelijk gemaakt door een
aantal ondernemers uit Spijkenisse en omstreken. Binnenkort meer hierover.
Op de nieuwe website speelt de geschiedenis natuurlijk een belangrijke rol.
Daarom willen we iedereen langs deze weg oproepen om zoveel mogelijk verhalen,
anecdotes, foto’s en ansichtkaarten in te geven via email: damesMAK@gelukkigeklant.nl
of per post: Move On communicatie, Voorstraat 28a, 3201 BB Spijkenisse.
Voor meer informatie: 0181 - 650 630 of www.gelukkigeklant.nl

Kunstenares Arina van Driel vereeuwigt de dames Mak
Kunstenares Arina van Driel van Atelier Arina gaat de dames
Mak van groentewinkeltje Mak aan de Voorstraat te Spijkenisse
vereeuwigen in koud porselein.
Arina: “Ik ken het groentewinkeltje nog uit mijn jeugd en heb
bovendien met beide dames gewerkt toen ik nog activiteitenbegeleidster was in de Breede Vliet in Hoogvliet. Via ons
reclamebureau hoorde ik van de heropening van het groentewinkeltje en kwamen we op het idee om hen te vereeuwigen.
Want velen zullen straks niet meer weten hoe de dames Mak
er uit zagen. Het geeft mij een geweldig gevoel om dit voor de
dames te kunnen doen en hiermee iets blijvends aan het groentewinkeltje en de gemeente Spijkenisse te kunnen geven.”

Nieuwe website Atelier Arina

In ons atelier worden handgemaakte bloemen,
bonsai, miniatuur bloemen en fantasiepoppen
gemaakt. Deze kunnen besteld worden, maar het
leukste is natuurlijk om ze zelf te maken in een
cursus of workshop.
De cursussen zijn doorlopend. Er kan op ieder
moment worden ingestapt. U kunt ook via workshops les nemen, die voor iedereen toegankelijk
zijn (beginners en gevorderden).
Nieuwsgierig geworden? Kijk dan ook eens op:

www.atelierarina.nl & www.koudporselein.nl
Op veler verzoek bieden wij ook een compleet
pakket aan gereedschappen (naast losse onderdelen). Goed gereedschap is namelijk het halve
werk (en geeft meer plezier!) Graag tot ziens!
Kluivertweg 15 - 3209 AP Spijkenisse - +31(0)181 - 644282 - atelierarina@gmail.com - KvK 51759039

zelf te maken in een cursus of workshop. Het hele jaar door
geven we deze cursussen en workshops. De cursussen zijn
doorlopend, waarbij op ieder moment kan worden ingestapt.
De dag- en dagdeel workshops die wij geven zijn voor iedereen
toegankelijk en voor zowel beginners als gevorderden. Steeds
vaker worden we gevraagd om een dagdeel te organiseren
voor een vrijgezellen-feest of een groep dames die een leuke
dag creatief bezig willen zijn.

Werk in opdracht van particulieren, bedrijven
en instellingen
Wie is Arina van Driel?
Arina van Driel uit Spijkenisse is een talentvolle docente
koud porselein die inmiddels een groot aantal prijzen (ook
internationaal) op haar naam heeft staan. Zij runt alweer vele
jaren met veel plezier Atelier Arina, waar workshops en
cursussen worden gegeven, maar ook kunstwerken, materialen
en gereedschappen worden verkocht. Voorheen was Arina van
Driel werkzaam als gediplomeerd activiteitenbegeleidster in
verschillende verzorgingstehuizen. Vanaf 1996 is Arina van
Driel actief bezig met koud porselein, na ruim 20 jaar ervaring
met fymo/polymeerklei en andere materialen.
“Het plezier en de talenten die we tijdens onze workshops
en cursussen naar boven zien komen, zijn nog steeds onze
drijfveer! In ons atelier worden handgemaakte bloemen,
bonsai, miniatuur bloemen en fantasiepoppen gemaakt. Deze
kunnen besteld worden, maar het leukste is natuurlijk om ze

Ook werken we geregeld in opdracht van bedrijven en
instellingen. Zij leggen bij ons een verzoek neer voor een
passend kado of een item voor in hun bedrijfspand. Recepties,
kantoren en ontvangsthallen kunnen we door middel van onze
creaties een heel eigen gezicht geven! De laatste tijd krijgen
we ook steeds meer verzoeken van personeelsverenigingen en
afdelingen, een ontwikkeling die we erg leuk vinden.

Losse onderdelen en complete
pakketten gereedschap te koop!
Op veler verzoek bieden wij naast losse
onderdelen ook een compleet pakket
aan gereedschappen aan (nerfvormers,
uitstekers, werkbladen, droogrekjes,
bloembinderstape, lijm, rolstokken,
rolmesjes, spatels, bolltools en
frillnaalden). Kijk voor meer info op:
www.atelierarina.nl

