
 

Computeren 

 

“De Zoete Inval“ 

Dagactiviteitencentrum in het hartje 
 van Schijndel.  

In samenwerking met Reinier van Arkel  

 
 
 
 
 

Meer informatie? 
De Zoete Inval 

Gebouw de Zwengel 
Smaldonkstraat 6 
5482 KE Schijndel 

073 549 38 20  
Tijdens openingstijden. 

Of 
Neem contact op met  

Welzijn de Meierij 
0735441400 

info@welzijndemeierij.nl 

 
                                                                                               

Uitgave: februari 2019 

Keezen Samen eten  

Jij doet ertoe! 



Meedoen 
 
Ontmoeting, gezellig samen zijn en als je wilt 
kun je keezen, darten, knutselen of andere 
creatieve activiteiten doen.  
Ook is er een mogelijkheid om op dinsdagavond 
een computercursus te volgen bij Welzijn De 
Meierij.  
Zwemmen op woensdag en daarna lunchen voor 
€3,00. 
 
 
 
“Sinds ik bij De Zoete Inval kom heb ik het 
gevoel dat ik er weer bij hoor”.  
 
 
 
 
Maandag: vanaf 13.30 uur tot 18.30 uur. 
Dinsdag: vanaf 18.30 uur tot 21.30 uur. 
Woensdag: vanaf 11.30 uur tot 13.00 uur. 
Donderdag: vanaf 13.30 uur tot 18.30 uur.  
 
 
 
 
Je bent van harte welkom! 

Inloop  
  

Mensen ontmoeten, erbij horen.  
Een kopje koffie, een luisterend oor, een praatje, 
lotgenotencontact, creatieve activiteiten, 
computerles of hulp bij het invullen van 
formulieren.  
 
We hebben aandacht voor jouw individuele 
wensen, talenten en elkaar! We helpen je deze 
vorm te geven.  
 
 
 
 
 
 
 
Voor wie 
Voor mensen die behoefte hebben aan contact.   
Voor mensen met een psychische klachten die 
nog onder behandeling zijn bij een therapeut of 
psychiater (of dit hebben afgerond) en die graag 
willen deelnemen aan (culturele) activiteiten.  
Belangrijk is dat je je thuis voelt en respect hebt 
voor iedereen die aanwezig is. 
 
Jij doet er toe! 

Eet je mee?  
 
Op maandag en donderdag wordt er een 
eenvoudige, gezonde, lekkere maaltijd bereid en 
gezamenlijk gegeten. 
De maaltijd wordt door vrijwilligers 
klaargemaakt.  
Als je je opgeeft kun je gezellig aanschuiven. 
Voor een drie gangen maaltijd betaal  
je € 4,00. 
 
 
 
“Samen eten vind ik gezellig, anders eet ik toch 
vaak een boterham of snack”.  
 
 
 
Maandag en donderdag om 17.00 uur 
gezamenlijk eten.  

 
 
 
 

http://www.bwihetpalet.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=368:nieuwe-cursus-waar-blijft-mijn-geld&catid=2:nieuws&Itemid=4

