
 

    ‘t Bûrthuis         ‘t Bûrthuis          ‘t Bûrthuis 

 

 

 

Cultureel centrum ‘t Spectrum 
Steeg 9 

(ontmoetingsruimte van Welzijn de Meierij) 
5482 WN Schijndel 

 
Voor informatie over ‘t Bûrthuis  

kunt u bellen naar: 
Welzijn De Meierij   

073-5441400 
 

Activiteiten ‘t Bûrthuis 

 Gezellig samen zijn 

 Een spel spelen 

 Persoonlijke gesprekken 

 Mogelijkheid om een potje biljart te 

spelen 

 Ruimte voor hobbyachtige activiteiten 

 Eenmaal in de maand organiseert  

‘t Bûrthuis een activiteit,  

zoals creatieve ochtenden  

en themaochtenden.  

 

juli 2018 

 

 

 

 

Samen een bakkie 

doen 



                            

  ’t Bûrthuis           ’t Bûrthuis                               ’t Bûrthuis      
    Wat is ‘t Bûrthuis?                    Openingstijden en prijzen                              Vrijwilligers 

Inloop 

U bent elke vrijdagochtend van harte  
welkom op onze ontmoetingsochtenden  
tussen 10:00 uur en 12:00 uur. 
 

Om de ontmoetingsochtenden mogelijk te 
maken vragen wij u om een eigen bijdrage 
voor de consumpties. Wij rekenen 80 cent 
per consumptie. 

 
Activiteitenochtenden: 
‘t Bûrthuis organiseert eenmaal in de 
maand een activiteit. Meer informatie daar-
over kunt u lezen in de Schijndelse media 

Voor de ochtenden, waarop we een  
activiteit organiseren, vragen we € 2,50.  
Dit is voor koffie/thee en materialen. Deze 
ochtenden zijn ook van 10:00 uur tot 12:00 
uur. 

't Bûrthuis is een activiteit van  
woonservice Het Centrum, waarin een 
aantal organisaties actief zijn, zoals 't 
Spectrum, KBO Centrum en Welzijn De 
Meierij. 
 
‘t Bûrthuis brengt vraag en aanbod van 
mensen uit de wijk bij elkaar 

 
“In een wijk waar mensen oog hebben 
voor elkaar, is het goed wonen”. 
 
Kom eens langs en ontmoet andere men-
sen uit de buurt. 
Onze vrijwilligers zijn aanwezig om  
vragen aan te stellen, buurten, een 
gezelschapsspel te spelen, te hand-
werken, etc 
 
Er staat ook een biljart voor de liefheb-
bers. 

 

 

 

 

Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze 
samenleving en ook in ’t Bûrthuis  
leveren ze een belangrijke bijdrage.  

De meeste vrijwilligers wonen in de wijk. 

  
Lijkt het u leuk en heeft u tijd om iets te 
betekenen voor medebewoners in uw 
wijk? 
 
Kom dan eens kennismaken op  
vrijdagochtend of neem contact op met 
onze vrijwilligers. 

 


