
 
 
 
Aanmelden?  
Iedereen met twee rechterhanden op het 
gebied van fiets, metaal of 
houtvaardigheden mag zich aanmelden. 
 
 
 

Kosten? 
Aan het meedoen aan 
gemeenschapstaken zijn geen kosten 
verbonden. 
 
 
 

Cursus? 
Zou je vaardigheden op het gebied van 
hout of metaal willen ontwikkelen dan 
kan dit ook. Er zijn cursussen (hier zijn 
wel kosten aan verbonden) waarin dit 
geleerd kan worden. 
  

 
 
 
 
 
  

Meer informatie? 
Of een bezoek? 

 
 

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 

 
 

Om je te kunnen plaatsen op onze activiteit moeten 
wij jouw persoonsgegevens registreren. 

Hiermee gaan wij vertrouwelijk om. 
Je gegevens worden niet aan derden verstrekt.  
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Houtwerkplaats 
 
Op dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en 
van 13.00 uur tot 16.00 uur en 
woensdagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 
uur zijn er gemeenschapstaken in de 
houtwerkplaats. Hier worden door 
vrijwilligers en onder leiding van ervaren 
vrijwilligers gemeenschapstaken op hout 
gebied uitgevoerd. 
Heb je twee rechterhanden? 
Vind je het leuk om met hout te werken? 
Heb je vaardigheden op houtgebied zoals 
het werken met houtmachines of 
houtdraaimachines? Dan is de 
gemeenschapstaken hout iets voor jou.  

Metaalwerkplaats 
 
Op woensdagochtend van 9.00 uur tot 
12.00 uur is er gemeenschapstaken in de 
metaalwerkplaats. Hier worden door 
vrijwilligers allerlei gemeenschapstaken 
op metaalgebied uitgevoerd. 
Vind je het leuk om met metaal te 
werken, heb je vaardigheden op metaal 
gebied zoals lassen, frezen en draaien? 
Dan ben jij diegene die wij zoeken. Kom 
ons gemeenschapstaken team metaal 
aanvullen. 
Onder leiding van een leermeester en 
ervaren vrijwilligers worden deze 
gemeenschapstaken uitgevoerd. 

Fietswerkplaats 
 
Op maandag en vrijdagochtend van 9.00 
uur tot 12.00 uur is er 
gemeenschapstaken in de 
fietswerkplaats. Hier worden oude 
fietsen  door vrijwilligers opgeknapt. 
Deze kunnen gekocht worden door 
mensen wiens fiets gestolen is (en 
hiervan een bewijs van de politie hebben) 
en door mensen met een kleine beurs. 
De fietsverkoop gaat via Welzijn De 
Meierij en vindt voornamelijk plaats op 
de vrijdagochtend (9:00 uur tot 11:00 
uur) 

Vind je het leuk om met fietsen te 
werken en heb je twee rechterhanden? 
Meld je als vrijwilligers aan bij de 
gemeenschapstaken fiets. 

 
 


