
Kosten 
 
Wij vragen geen entree voor het jongerencentrum. 
Wel vragen we voor bepaalde activiteiten als 
uitstapjes of workshops een kleine bijdrage.  
 
Aan de bar van het jongerencentrum zijn diverse 
frisdranken aanwezig. Een blikje fris is er vanaf  
€ 1,00 een kopje thee of koffie € 0,20. 
 
Wanneer we samen koken halen we boodschappen 
en proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden. 
De kosten delen we door het aantal eters. Op deze 
manier betaal je voor een complete maaltijd tussen 
de € 1,00 en € 2,50. 

 

Social Media 
 
Volg ons op: 
Facebook @JCHONK1224 
Instagram: jongerencentrumhonk1224 
Twitter: @honk1224 

 
Meer Informatie? 
Of een bezoek? 

 
 
 
 
 

 
Loop dan eens binnen! 

Of neem contact op met 
Jongerenwerk Welzijn De Meierij 

Laan van Henkenshage 2 
5492 BH Sint-Oedenrode 

Tel: 06-45770141 
jongerenwerk@welzijndemeierij.nl 

 
 

HONK1224 is een onderdeel van  
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 

 
 

De vermelde bedragen zijn bedoeld als indicatie en aan 
verandering onderhevig. 
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Wanneer? 
 
Jongerencentrum HONK1224 is  
op maandag, dinsdag en woensdag geopend van  
18.30uur-22.00uur en op donderdag van  
18.30uur-22.30uur. 
 
Ook kan je voorafgaand aan de openingstijd opgeven 
om mee te eten en te koken met andere jongeren die 
daar gebruik van maken. Dit eetmoment is meestal 
tussen 17.00uur en 18.30uur. Voor verschillende 
evenementen en activiteiten zijn wij ook op andere 
dagen geopend. Dit wordt tijdig kenbaar gemaakt via 
Facebook of Instagram. 
 
Het jongerenwerkkantoor is geopend van 14.30-
17.30uur. Ook hier kun je terecht met vragen, voor een 
goed gesprek of het organiseren van een activiteit die 
jij voor het jongerencentrum hebt bedacht.  

 

Waar? 
 
Inloopactiviteiten vinden plaats in Jongerencentrum 
HONK1224. Deze is gevestigd in Cultureel Centrum 
Mariendael, tegenover het kasteel in Sint-Oedenrode. 
Je kan je fiets gemakkelijk stallen. Ook voor jongeren 
met auto’s is er meer dan genoeg parkeergelegenheid. 

Waarom? 
 
Er zijn wel talloze redenen op te noemen waarom 
jongeren HONK1224 bezoeken. Omdat je even thuis weg 
wilt omdat je zus midden in de puberteit zit, je deel wilt 
nemen aan een workshop, je behoefte hebt aan een 
goed gesprek, je toe bent aan een uitdaging in de vorm 
van vrijwilligerswerk, je een ruimte zoekt waar je af kunt 
spreken met vrienden, je in contact wilt komen met 
leeftijdsgenoten, je wilt graag wat voor je 
leeftijdsgenoten organiseren of omdat je juist samen 
met andere jongeren je handen uit de mouwen wilt 
steken voor doelgroepen als ouderen of mensen met 
een verstandelijke beperking, je even binnen wil 
“hangen” omdat het buiten rotweer is, of omdat je een 
hulpvraag hebt en niet weet waar je moet beginnen met 
zoeken voor de juiste hulp. Wij helpen je graag op weg. 

 

Wat is er allemaal te doen? 
 
Er is van alles te doen bij HONK1224. Zo werken wij 
vanuit het zogenaamde huiskamerprincipe. Het 
jongerencentrum is dan ook een bar in een huiselijke 
setting. Door vrijwilligers en jongerenwerkers worden 
verschillende activiteiten georganiseerd zoals uitstapjes, 
workshops, themadagen, concerten, pooltoernooien, 
voorlichtingsavonden over o.a. drugs, alcohol van 
Novadic-Kentron, verstandig omgaan met voeding van 
de GGD, een DJ-cursus en Ladeez Nights speciaal voor 
het vrouwelijke bezoekers. Maar ook gewoon even een 
avondje niksen, een potje heftig discussiëren of losgaan 
op een van je favoriete nummers is hier allemaal 
mogelijk! 

Jongerencentrum HONK1224 
 
Honk 1224 is een plek in de kern van Sint-Oedenrode 
waar alle jongeren op een doordeweekse avond terecht 
kunnen voor een avondje relaxen, sportieve activiteiten 
of een goed gesprek. Zie het als een huiskamer, een 
gameroom of een bar (er wordt géén alcohol 
geschonken). 
HONK1224 probeert te voldoen aan de meest 
uiteenlopende wensen van alle jongeren uit de 
samenleving van Meierijstad en omgeving. 
 
HONK1224 wordt sinds 2005 vormgegeven door een 
enthousiaste jonge vrijwilligersgroep die grotendeels het 
programma, barinkoop en het centrum op zich nemen 
en hier zelf invulling aan geven, onder de regie van de 
jongerenwerker van Welzijn De Meierij. 

 

Wie? 
 
HONK1224 is bedoeld voor ALLE jongeren van 12 t/m 24 
jaar uit Sint-Oedenrode, Olland, Boskant en Nijnsel, 
maar ook jongeren uit de rest van Meierijstad zijn van 
harte welkom. Wij richten ons niet op één bepaalde 
subcultuur of groep jongeren, iedereen is welkom in 
HONK1224 
 

 


