
Welzijn De Meierij 

Maakt 

 meer mogelijk! 



NIEUWE ORGANISATIE 

Per 1 januari 2013 
zijn 

Welzijn Salus uit Sint-Oedenrode 
en 

BWI Het Palet uit Schijndel 
gefuseerd.  

 
De naam voor de nieuwe organisatie is: 

Welzijn De Meierij 



Missie 

Actief meedoen in de maatschappij draagt ertoe bij dat 
mensen zich ontwikkelen en meer mogelijkheden 
benutten. Welzijn De Meierij stimuleert dat mensen 
meer mee gaan doen en zich ook inzetten voor elkaar 
en hun directe omgeving. 
 
Als welzijnsorganisatie bieden wij advies, 
ondersteuning en faciliteiten om de zelfredzaamheid 
van mensen te vergroten, verantwoordelijkheid te 
nemen voor hun eigen welzijn en voor het welzijn van 
hun directe omgeving.  
 
Op deze wijze maakt Welzijn De Meierij meer mogelijk! 



Visie-Presentie 

 
 
Presentie: 
 
Welzijn De Meierij staat dichtbij mensen, schakelt 
tussen mensen en organisaties en onderling, biedt hulp 
en ondersteuning.  



Visie-Participatie 

 
 
Participatie: 
 
Welzijn De Meierij stimuleert actief burgerschap, 
meedoen, voor iedereen, vergroot zelfredzaamheid 
van mensen in een kwetsbare positie, faciliteert 
initiatieven en vrijwilligers, ondersteunt 
basisvoorzieningen die ontmoeting en verbinding tot 
stand brengen.  



Visie-Preventie 

 
 
Preventie: 
 
Welzijn De Meierij voorkomt dat problemen groter 
worden door vroegtijdige signalering, professioneel en 
integraal handelen gebruik makend van een sociaal 
netwerk.  



Visie-Perspectief 

 
 
Perspectief: 
 
Welzijn De Meierij gaat uit van de eigen kracht en 
talenten van burgers, in buurt en netwerk. 



Welzijn De Meierij en de 
Woonservice 

 
Boschweg in ‘t Gasthuis 
Centrum in ‘t Spectrum 
Wijbosch in dorpscentrum 
Hoevenbraak in De Vink 



Centrale gedachte 

 
Elke woonservice kan beschikken over 
alle vormen van wonen, zorg en welzijn, 
zodat inwoners in hun nabije omgeving 
over die welzijns- en zorgactiviteiten 
kunnen beschikken, die zij nodig achten. 



Centrale gedachte 

 
Woonservice Centrum is Uniek! 



Deelnemers Woonservice 
Centrum 

 
Gemeente Schijndel 
Het Spectrum 
Voorzitter en secretaris KBO 
Laverhof 
Huis en Erf 
Welzijn de Meierij 
 



Diensten Woonservice 

- Ontwikkeling Dagbesteding  
- Eetvoorziening  
- Ontmoeting 
- Informatie en advies 
 
Volop activiteiten voor jong en oud in uw 
directe omgeving waarin preventie, 
ondersteuning, ontmoeting en recreatie 
voorop staan zijn. 
 



Dagbesteding komt dichterbij 

U woont nog zelfstandig en hebt wat 
extra steun of begeleiding nodig. 
Bijvoorbeeld als u: 
 zich eenzaam voelt 
 lichamelijke klachten hebt 
 een beetje vergeetachtig wordt 
 
Welzijn de Meierij organiseert elke week een gezellige 
en gevarieerde dag voor zelfstandig wonende ouderen 
en voor mensen met een beperking. We houden bij het 
samenstellen van het programma rekening met uw 
wensen. Tussen de activiteiten door drinken we gezellig 
koffie en eten we samen een warme maaltijd.  
Zo hebt u een zinvolle en gezellige dag! 

 



Eten in uw wijk 

- Wijkrestaurant Mgr. Bekkershuis 
- Onderzoek gemeente 

eetvoorzieningen 
 

- Sleutelfiguren gezocht! 
 



‘t Burthuis en activiteiten 

Activiteitencaroussel Schijndel 
 
In ´t Burthuis is dat iedere laatste vrijdag 
van de maand 
 
 



Ontmoeting in ‘t Burthuis 

Gezelligheid 
Nieuwe contacten 
Biljart 
Internetcafé 
Informatie en advies door vrijwilligers, 
ouderenadviseurs en medewerkers van 
Welzijn De Meierij 
Informatie en advies door 
netwerkpartners van Woonservice 
Centrum 
 





‘t Burthuis en activiteiten 

Activiteitencaroussel Schijndel 
 
In ´t Burthuis is dat iedere laatste vrijdag 
van de maand 
 
 



‘t Burthuis en activiteiten 

Informatief: Individueel, Digitaal, 
Voorlichting 
 
Recreatieve activiteiten: High-Tea, 
Kerststukjes, Cultuuur, Muziek 
 
Ontmoetingsactiviteiten 
 
 



ONTMOETINGSACTIVITEITEN 



‘t Burthuis en informatie 

Informatie en advies door verwijzende 

vrijwilligers en ouderenadviseurs: 

 *Wonen *Welzijn *Zorg  

 *Inkomensondersteuning * Activiteiten 

 
 



Welzijn De Meierij in uw 
omgeving 

 *Wonen *Welzijn *Zorg 

 *Inkomensondersteuning * Activiteiten 

 
 



Welzijn De Meierij in uw 
omgeving 

 Enkele voorbeelden uit de praktijk 

 



STEUNPUNT VRIJWILLIGERS 



STEUNPUNT MANTELZORG 

Samen onderweg 

Koffie met kennis 



PROJECTEN 

Klussendienst 

Buurtbemiddeling 

Lang zullen ze lezen 

Maatschappelijke stage 

Repair Café ism. Fair Trade 



55+ ACTIVITEITEN 





Buurtbemiddeling 



Brede welzijnsinstelling  Welzijn 
De Meierij werkt aan het welzijn 
van de Schijndelse inwoners. 
 
Zij ondersteunt en activeert 
inwoners om te blijven meedoen 
in onze samenleving.  
 

Welzijn De Meierij 
maakt meer mogelijk 

 
 
 
 
 


