
Wat is het? 
Ontmoetingsochtenden met wisselende  
activiteiten tijdens de zomervakantieperiode. 
 

Voor wie? 
Iedereen van 55 jaar en ouder. 
 

Waar? 
Bij Welzijn De Meierij (Steeg 9F, Schijndel) 
 

Wanneer? 
10 juli 
17 juli 
24 juli  
31 juli  
7 augustus 
14 augustus 
 

Tijd? 
Woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. 
 

Aanmelden?  
Alleen voor de ochtenden van  
17 en 31 juli dient u zich vooraf aan te melden 
bij Welzijn De Meierij. 
 

Kosten? 
Voor het Zomerpalet betaalt u € 2,50 voor 
koffie/thee, iets lekkers en bij sommige 
ochtenden zitten er materialen bij.  

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

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 

 
 
 

Voor sommige activiteiten moeten wij uw 

persoonsgegevens registreren. Hiermee gaan wij 

vertrouwelijk om. Uw gegevens worden niet aan derden 

verstrekt. Na de activiteit worden de persoonsgegevens 

door Welzijn De Meierij vernietigd. 
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Woensdag 31 juli 
Ook deze ochtend gaan we creatief aan de slag. 
Deze ochtend mag u een dienblad mozaïeken. 
Een leuke bezigheid en altijd bruikbaar!   
Voor deze activiteit dient u zich aan te melden.  
 
Woensdag 7 augustus 
Deze ochtend staat in het teken van bewegen. 
Sanne Vousten van Vief Company, verzorgt deze 
ochtend het Zomerpalet. 
Het belooft een gevarieerd programma, waarbij 
algemene informatie rondom ouder worden, 
actieve oefeningen en ontspanning met elkaar 
worden afgewisseld.  
Iedereen kan op zijn/haar eigen niveau 
meedoen (ook op een stoel)!  
Zo fit, sterk en soepel mogelijk ouder worden, 
daar gaan we voor! 
 
Woensdag 14 augustus 
Als afsluiting hebben we wederom voor u een 
bingo georganiseerd. Komt u ook gezellig 
meespelen? Dan maakt u ook nog eens kans op 
leuke prijsjes!  
  

Zomerpalet 

 
Gezellige ochtenden. 
 
Tijdens de zomervakantie liggen de cursussen en 
veel andere activiteiten bij Welzijn De Meierij  
stil. 
Het nieuwe seizoen start weer in september. 

 
Daarom organiseert Welzijn De Meierij dit jaar 
van 10 juli tot en met 14 augustus elke 
woensdagochtend het Zomerpalet.  
Bij het Zomerpalet is iedereen vanaf 55 jaar van 
harte welkom om gezellig met elkaar te kletsen 
en om dingen te ondernemen. 
 
Niets is verplicht, gewoon alleen maar gezellig 
koffie drinken en buurten mag ook! 
Komt u ook?    
 
 

Programma Zomerpalet 2019 
 
Woensdag 10 juli 
Bij deze eerste ochtend van het Zomerpalet wordt 
de documentaire Sporen naar het Oosten, het  Duits 
lijntje vertoond.  
De documentaire is gemaakt door Henk Helsdingen, 
die tevens deze ochtend aanwezig zal zijn. 
 Jos Mandos uit Boxtel, (één van de medewerkers 
van de documentaire) zal een presentatie geven. Het 
stellen van vragen bestaat tot de mogelijkheid. 
 

Woensdag 17 juli 
Tijdens deze ochtend, gaan we samen met onze 
creatieve vrijwilligers kaarten maken.  
Je hoeft niet creatief te zijn om met een leuk 
resultaat naar huis te gaan.   
Voor deze activiteit dient u zich aan te melden.  
 
Woensdag 24 juli  
Muzikale ochtend. Cohda-KREK komt ons op 
deze ochtend muzikaal vermaken.  
Cohda-KREK zingt voor u liedjes in het “Meierijs 
dialect” en bekende liedjes die meegezongen 
kunnen worden.  
Zij staan bekend om de grote variatie in het 
uitgebreide repertoire, maar vooral om hun 
gezelligheid.  


