
Locaties 
 

D’n Inloop 
Woonservice Hoevenbraak 
De Vink 
Hoevenbraaksestraat 28, 5482 BD  Schijndel 
Iedere maandag van 10.00 uur tot 16.00 uur 
 
‘t Lidwinahûfke 
Woonservice Boschweg 
Het Gasthuis  
Ruimte van Dichterbij.  
Lidwinahof 70, 5481 HL  Schijndel 
Iedere woensdag van 10.00 uur tot 16.00 uur 
 
D’n Uitkijk 
Woonservice Centrum 
‘t Spectrum 
Steeg 9, 5482 WN  Schijndel 
Iedere dinsdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en 
Iedere donderdag van 10.00 tot 16.00 uur 
 
 

 
 

 
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 

 
 
 

De vermelde bedragen zijn bedoeld als indicatie 
en aan verandering onderhevig. 

 
 
 
 

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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Wat doen wij op een dag? 

Het dagprogramma stellen we  steeds in overleg 
met de deelnemers samen. We bieden volop 
variëteit, van handwerken en puzzelen tot 
bewegingsgym. 
 
Uiteraard is er ook volop ruimte voor 
gezelligheid. We drinken bijvoorbeeld 
gezamenlijk koffie en we schuiven met z’n allen 
aan voor een warme maaltijd. Zo zorgen we 
ervoor dat de dag zo zinvol en sociaal mogelijk 
wordt ingevuld voor en door de deelnemers. 
 
 
 

Meer informatie of aanmelden?  
Wil je jezelf of iemand anders aanmelden voor 
de dagbesteding? Of wil je liever eerst meer 
informatie ontvangen of een vrijblijvend bezoek 
brengen? Neem dan contact op met Welzijn De 
Meierij.  
 
Coördinatoren: Monique Wolters en Maren 
Brakke 
Telefoon: 073-5441413/ 073-5441415 
E-mail: m.wolters@welzijndemeierij.nl/ 
m.brakke@welzijndemeierij.nl 

Dagbestedingen Schijndel: 
Welzijn De Meierij biedt wekelijks binnen drie 
woonservice locaties in Schijndel gezellige en 
gevarieerde dagbesteding.  
Hierbij staat centraal: het creëren van een 
huiselijke sfeer en jezelf mogen zijn.  
Er worden activiteiten aangeboden op maat, 
wat wil zeggen dat er gekeken wordt naar wat 
de bezoeker wil.    
 

Begeleiding en ondersteuning 
De dagbesteding wordt begeleid door 
enthousiaste en deskundige vrijwilligers en door 
een medewerker van Welzijn De Meierij. 
Een geruststellende gedachte, voor partner of 
mantelzorger die daardoor kan genieten van 
wat tijd voor zichzelf. 
 

Voor wie? 

Dagbesteding is voor mensen die extra steun en 
begeleiding nodig hebben om zelfstandig te 
blijven wonen, of ter verlichting voor de 
mantelzorger.  
Denk bijvoorbeeld aan mensen met lichamelijke 
klachten, mensen die vergeetachtig zijn of die 
zichzelf alleen voelen. 

Kosten 
Deelname kost slechts € 12,- per dag (exclusief 
vervoerskosten). Dit bedrag wordt besteed aan 
koffie, thee, een warme maaltijd en materiaal.  
Voor deelname is geen indicatie nodig.  


