
Zoekt u mooie handgemaakte kaarsen? bijvoor-

beeld een leuk cadeautje voor een verjaardag, 

kerstpakket of een leuk item voor in de tuin. Neem 

dan een kijkje op onze website wat onze leerlingen 

voor u kunnen maken. 

Wat kunnen wi j  voor  u doen?  

Bestellijst:  

Op onze website staat een bestellijst voor de kaarsenmakerij .U 

gaat hiervoor naar www.liefland-assen.nl.  

Ga naar Onderwijs, vervolgens naar Verkoop. Onder het kopje 

Kaarsenmakerij staat: download bestellijst. Ook staan er 

foto’s van alle kaarsen op de site. 

Contact gegevens: 

 

Adres:  

W.A. van Lieflandschool, afdeling VSO 

Witterhoofdweg 1G 

9405 HX Assen 

0592 820650 

 

 

Contactpersoon:  

Mevr. J. Abbing 

kaarsenmakerij@liefland-assen.nl 

0592 820650 

W.A. van Lieflandschool, afdeling VSO 

Witterhoofdweg 1G 
9405 HX Assen 
0592 820650 

 

W.A. van Lieflandschool 

Afdeling VSO 

Kaarsenmakerij 

Heeft u nog speciale wensen, neem dan contact met ons 

op om te kijken wat de mogelijkheden zijn, dan gaan 

wij graag voor u aan de slag.  



Wat doen de leerlingen? 

 

De W.A. van Lieflandschool heeft een eigen 

kaarsenmakerij waar de leerlingen hun ar-

beidsvaardigheden kunnen trainen, Tijdens 

het werken in de kaarsenmakerij wordt met 

name aandacht besteed aan arbeidsmatig 

werken, samenwerken, bestellingen verwer-

ken, de veiligheidsvoorschriften in acht ne-

men, netheid, verschillende technieken, etc. 

De lessen worden in kleine groepen gegeven.   

De W.A. van Lieflandschool is een openba-

re school voor speciaal en voortgezet speci-

aal onderwijs . Binnen het voortgezet speci-

aal onderwijs (VSO) wordt gewerkt met 

leerlingen in leeftijd variërend van 12/13 

tot 20 jaar.  

 

In het VSO wordt vooral praktijkgericht 

gewerkt. Door praktijkgericht te werken 

worden de leerlingen voorbereid op het 

arbeidsproces na school.   

 

Wij willen dat onze leerlingen bij het verla-

ten van de school zo zelfstandig mogelijk 

kunnen participeren in de maatschappij op 

het gebied van wonen, werken en vrije tijd. 

Hierbij gaan wij uit van de mogelijkheden in 

plaats van de beperkingen.  

Wat maken wij? 

 

In onze kaarsenmakerij worden verschillende 

soorten kaarsen gemaakt. We maken 

dinerkaarsen, verschillende vormkaarsen, 

maar ook maken we bijvoorbeeld prachtige 

windlichten. Behalve voor binnen, maken we 

ook kaarsen voor buiten, te denken valt aan 

tuinfakkels en tuinkaarsen in pot.  

 

Alle kaarsen zijn naar wens in verschillende 

kleuren te verkrijgen. Ook wordt er rekening 

gehouden met seizoenen en feestdagen. 

De doelgroep 


