Wat is het?
Ontmoetingsochtenden met wisselende
activiteiten tijdens de zomervakantieperiode.

Voor wie?
Iedereen van 55 jaar en ouder.

Wanneer?

Meer Informatie?
Of een bezoek?

Op 12 juli, 19 juli, 26 juli, 2 augustus, 9 augustus,
16 augustus en 23 augustus 2017.

Tijd?
Woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

Aanmelden?

Neem contact op met
Welzijn De Meierij
Steeg 9 F, 5482 WN Schijndel
Odendael 3, 5492 CT Sint-Oedenrode
(073) 544 14 00
info@welzijndemeierij.nl
www.welzijndemeierij.nl

Alleen voor de ochtenden van
19 juli en 9 augustus dient u zich vooraf aan te
melden bij Welzijn De Meierij.

Kosten?
Voor het Zomerpalet betaalt u € 2,50 voor
koffie/thee, iets lekkers en bij sommige
ochtenden zitten er materialen bij.

Waar?
Welzijn De Meierij, locatie Steeg 9F, Schijndel
Steeg 9F, 5482WN Schijndel.

Uitgave juni 2017

Zomerpalet

Programma Zomerpalet 2017

Gezellige ochtenden.

Woensdag 12 juli
Tussen Kunst en Kitsch. In samenwerking met
Bibliotheek de Meierij hebben we een taxateur
uitgenodigd. Hij zal een aantal door u
meegenomen voorwerpen taxeren.

Tijdens de zomervakantie liggen de cursussen en
veel andere activiteiten bij Welzijn De Meierij
stil.
Het nieuwe seizoen start weer in september.
Veel met name oudere “thuisblijvers” missen
tijdens deze zomermaanden een plek om eens
gezellig te kletsen en dingen te ondernemen.
Daarom organiseert Welzijn De Meierij evenals
vorig jaar in de vakantieperiode van 12 juli tot
en met 23 augustus elke woensdagochtend het
Zomerpalet.
Niets is verplicht, gewoon alleen maar gezellig
koffie drinken en buurten mag ook.
Uitgebreide informatie leest u wekelijks in de
kranten en op onze website.

Woensdag 19 juli
Creatieve ochtend waarin we vogelhuisjes gaan
versieren samen met onze creatieve vrijwilligers.
Zo kunt u lekker gaan genieten van de vogels in
uw tuin. In verband met een beperkt aantal
materialen is het nodig dat u zich hiervoor
aanmeldt. Dit kan bij Welzijn De Meierij.
Woensdag 26 juli
Tijdens deze ochtend krijgt u een prachtige
natuur fotoreportage van Mart Schel te zien.
Hierbij zullen mooie verhalen verteld worden.
Woensdag 2 augustus
Workshop ‘In je element’ verzorgd door Lia
Hendriks. Bent u een aarde, water, vuur of
luchttype? Ontdek het tijdens deze workshop,
waar u via een zintuiglijke speurtocht op zoek
gaat naar uw voorkeurselement.

Woensdag 9 augustus
Zelf sieraden maken. Op een creatieve manier
gaan we deze ochtend aan de slag. Een mooi
proces om te ervaren hoe we met een niet voor
de hand liggend materiaal een sieraad kunnen
maken. Je hoeft niet creatief te zijn om
uiteindelijk met een mooi resultaat naar huis te
gaan.
Woensdag 16 augustus
Meezing ochtend. Een zeer muzikale ochtend,
waarbij we uit een muziekrepertoire en zelf
aangevraagde liedjes samen mee kunnen zingen
met de tekst. Muziek verbindt en brengt
mensen, letterlijk en figuurlijk, in beweging. Dus
schraap alvast de kelen en sluit gezellig aan op
deze muzikale ochtend.
Woensdag 23 augustus
Op deze laatste ochtend van het zomerpalet
sluiten we af met een quiz over ’Meierijstad’.
Wij gaan uw kennis testen over Meierijstad
onder het genot van iets lekkers.
Uiteindelijk komt de ontknoping met een prijsje
voor de beste kandidaten van deze quiz.

