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 18 juli, 25 juli, 1 augustus, 8 augustus,
15 augustus en 22 augustus 2018.

Tijd?
Woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur.

Aanmelden?
Alleen voor de ochtenden van
1 en 15 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.

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

Voor sommige activiteiten moeten wij uw
persoonsgegevens registreren. Hiermee gaan wij
vertrouwelijk om. Uw gegevens worden niet aan derden
verstrekt. Na de activiteit worden de persoonsgegevens
door Welzijn De Meierij vernietigd.
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Programma Zomerpalet 2018

Gezellige ochtenden.

Woensdag 18 juli
Bij deze eerste ochtend van het Zomerpalet
2018 is de Heemkundekring uit Schijndel
uitgenodigd. Zij hebben voor u een prachtige
film over Schijndel en omliggende dorpen uit
Meierijstad, genaamd:‘ Stroom opwaarts
Meierijstad’.

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 dit jaar
voor de 10e keer in de vakantieperiode van 18
juli tot en met 22 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 25 juli
We hebben voor u deze ochtend een leuke
bingo georganiseerd. Komt u ook gezellig
meespelen en maak kans op leuke prijsjes!
Woensdag 1 augustus
Creatieve ochtend waarin we een mooi
canvasdoek gaan versieren, samen met onze
creatieve vrijwilligers. Als u het leuk vindt, mag u
van thuis leuke kleine foto’s meenemen die u
kunt gebruiken om het canvasdoek te versieren.
In verband met een beperkt aantal materialen
is het nodig dat u zich hiervoor aanmeldt. Dit
kan bij Welzijn De Meierij.

Woensdag 8 augustus
Ingeborg van Heumen-van de Mond komt deze
ochtend de Chinese bewegingsleer
Zhineng Qigong geven. Dit is een bewegingsleer
voor ontspanning en energie waarbij we rustige
bewegingen met ons lichaam maken.
Woensdag 15 augustus
Ook deze ochtend staat in het teken van
creativiteit.
U mag een leuk windmobiel gaan maken.
We hebben al allerlei mooie materialen voor u
verzameld. Mocht u nog natuurlijk materiaal in
huis hebben, mag u dit ook gerust meenemen.
In verband met een beperkt aantal materialen
is het nodig dat u zich hiervoor aanmeldt. Dit
kan bij Welzijn De Meierij.
Woensdag 22 augustus
Op deze laatste ochtend van het Zomerpalet
sluiten we af met een gezellige muzikale
ochtend. Het koor Gimmese Smart komt u
verblijden met mooie liedjes.
Voor deze ochtend hoeft u zich niet aan te
melden, maar vanwege de verwachte drukte
raden wij het aan om op tijd te komen.

