
 

  De VINK  

  eetpunt                   

Activiteiten vanuit Woonservice Zuid 

Vaste activiteiten  

 Maandagmorgen tijdens inloop 

schuiven mensen aan om creatie-

ve ideeën uit te wisselen of om 

een gezelschapsspel te spelen, of 

zomaar om een praatje te maken 

met een ander. Deze ochtenden 

zijn elke week van 10.00 tot 12.00 

uur.  

 

 Woensdagmiddag vitaliteit en         

balans. Een activiteit in samen-

werking met Mednetwerk om 

mensen in beweging te houden. 

Vraag naar de specifieke folder 

hierover. 

 

 Dagbesteding D’n Inloop.  

Welzijn De Meierij organiseert 

elke maandag een gevarieerde 

dag voor zelfstandig wonende 

ouderen en voor mensen met een 

beperking. Vraag naar de spe-

ciale folder hierover. 

 

 Elke maandag tussen de middag 

 een eetpunt met een gevarieerd 3-

gangenmenu. 

Woonservice Zuid 

 
De Vink 
Hoevenbraaksestraat 28,  
5482 BD Schijndel 
 
Informatie: 
Ploni van der Eerden 
Tel. 06-15303790  
plonivdeerden@kpnmail.nl 
 
Of via Welzijn de Meierij 
Tel. 073-5441400 
 
Foto’s gemaakt door Tjanne Hartman 

oktober 2018 

Wij staan open voor 

nieuwe initiatieven 

 

Voor en met elkaar 
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 eten en drinken      Woonservicepunt                                     Cultureel Centrum 

 
Maandag ochtend: Activiteiten en 
inloop 
 
Op maandagmorgen zijn vrijwilligers aan-

wezig en bij hen kunt u terecht met vragen 

over wonen, welzijn, zorg, inkomen, uw 

computer en met ideeën en/of steun bij 

eigen nieuwe initiatieven in uw wijk. 

Samen komen we verder. 

 

Kom eens langs en ontmoet andere  

mensen uit de buurt. 

 
Ook organiseren wij 2 keer in de maand 

een creatieve/informatieve ochtend. Houd 

de flyers en de Schijndelse media in de 

gaten wanneer dit plaatsvind. De thema 

ochtenden zijn gratis toegankelijk, maar 

consumpties zijn voor eigen rekening. Voor 

de creatieve ochtenden vragen wij €2,50 

voor materialen, koffie en thee. 

 

 

EETPUNT 

Vrijwilligers koken op maandagmorgen een 

gezonde maaltijd. Iedereen die wil kan 

mee komen eten. Er is plaats voor 25 gas-

ten. Eten start om 12:15 uur 

 

Kosten € 7,00. Gezellig samen eten en ge-

nieten van een 3-gangen menu. Eten wat 

de pot schaft. 

 

Aanmelden is nodig en kan tot de donder-  

dag voorafgaand aan de maandag dat u 

mee wilt eten bij Welzijn de Meierij. 

Telefoonnummer: 073-5441400. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

De Vink is het sociaal cultureel centrum 
voor Hoevenbraak Hulzebraak en Plein.  
 
Mensen zetten zich in voor elkaar en voor 
hun omgeving. Heb jij zin om iets te doen 
voor de ander, of heb je hulp nodig, kom 
dan langs op maandagmorgen. 
 
In een wijk waar mensen oog hebben 
voor elkaar is het goed wonen. 
 
De Vink heeft beheerders en gastvrouwen 
in dienst die te allen tijde klaar staan voor 
‘n kopje koffie of thee. 
Zij verhuurt ruimten aan organisaties en 

verenigingen.  


