
Bint Ontmoet en Ondersteunt!

Buurtsport
SINT-MICHIELSGESTEL, GEMONDE, DEN DUNGEN, BERLICUM EN MIDDELRODE

Bewegen voor iedereen!
Wij vinden het belangrijk dat iedereen blijft bewegen, van jong tot oud, maar ook

met een lichamelijke en/of psychische beperking. De buurtsportcoaches van Bint
organiseren, ondersteunen en faciliteren van sport- en beweegactiviteiten voor

alle doelgroepen in de gemeente Sint-Michielsgestel.

BINT voor welzijn & ondersteuning www.bintwelzijn.nl



Voor wie zijn wij er?
Wij als buurtsportcoaches zijn er voor alle inwoners uit de gemeente 
Sint-Michielsgestel als het gaat over sport en bewegen. 
Wij zijn professionals die voor alle doelgroepen sport- en beweegactivi- 
teiten organiseren, ondersteunen en faciliteren. Op deze manier zorgen 
wij voor een optimaal sport– en beweegklimaat binnen de gemeente  
waar iedereen kan (blijven) bewegen op zijn of haar eigen niveau, van 
jong tot oud, met of zonder beperking. 
Wij werken nauw samen met diverse partijen binnen de gemeente, zoals 
o.a. de gemeente Sint-Michielsgestel, GGD, basisscholen, BSO’s, buurt- 
en sportverenigingen, etc.

Voor basisscholen en BSO’s
Wekelijks kunnen kinderen op diverse locaties binnen de gemeente (Berlicum, 
Gemonde, Den Dungen, Sint-Michielsgestel en Middelrode) gratis deelnemen 
aan diverse sport- en spelactiviteiten tijdens de sportinlopen in de diverse 
gymzaaltjes. Tijdens pleinsportief kunnen de kinderen op het schoolplein vrij 
spelen met diverse sport en spelmaterialen uit één van onze oranje containers of  
kunnen er voor kiezen om tijdens plein sportief deel te nemen aan  activiteiten 
die door onze stagiaires georganiseerd worden. 
Op www.bintwelzijn.nl/cultuur-en-sport/buurtsport/kinderen kun je zien waar en 
wanneer de activiteiten worden aangeboden. 
Verder ondersteunen wij basisscholen en BSO’s in het organiseren en uitvoeren 
van specifieke sportlessen, maar geven we ook themalessen met als onderwer-
pen weerbaarheid en samenwerken. Desgewenst helpen we bassischolen om de 
kwaliteit van de gymlessen te verhogen.



Meer informatie en contact.
Wil je meer informatie of buurtsport? Wil je deelnemen aan één van bovenstaande
activiteiten? Of wil je gebruik maken van één van de diensten van buurtsport?
Neem contact op met onze buurtsportcoaches. Zij staan je graag te woord en
informeren je over de mogelijkheden.
Contactgegevens vind je op www.bintwelzijn.nl/cultuur-en-sport/buurtsport.
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Voor mensen met een beperking 
Wij geven advies en informatie aan mensen met een beperking over het 
reguliere en aangepaste sportaanbod en begeleiden ze richting een bij hun 
passende sport. Ook ondersteunen wij (sport)verenigingen bij het begeleiden 
van mensen met een beperking en we ondersteunen hen bij het opzetten van  
een aangepast sportaanbod binnen de vereniging zodat iedereen kan blijven 
bewegen op zijn of haar eigen niveau.
Meer informatie vind je op: www.unieksporten.nl

Buurtbewoners en buurtverenigingen
Wij ondersteunen en adviseren buurtbewoners en buurtverenigingen bij het 
opzetten en/of uitvoeren van activiteiten welke gericht zijn op gezondheid 
en bewegen. Je kunt hierbij denken aan het opzetten en ondersteunen van 
een lokaal wandelclubje met mensen uit de wijk en het ondersteunen van een 
wijkdag.

Sportstimulering
Sporten is gezond en draagt bij aan een gezonde leefstijl. Rond het 5e levens- 
jaar moeten kinderen en ouders vaak een keuze maken welke sport ze graag 
willen gaan doen. Om die keuze een beetje gemakkelijker te maken kunnen 
kinderen vaak een gratis proefles of meerdere lessen volgen bij de sportver- 
eniging om te kijken of de sport en/of vereniging bij het kind past. Wij kunnen 
kinderen daarbij helpen! Van het aanbieden van gratis sport en spel op het 
schoolplein zowel tijdens en na schooltijd tot het digitaal samenbrengen van 
alle sport- & beweegaanbieders binnen de gemeente Sint-Michielsgestel. In 
sommige gevallen kunnen wij kinderen en volwassenen actief begeleiden 
naar de sportvereniging als dit om een bepaalde reden moeilijk gaat. 



Seminarielaan 3
5271 SG Sint-Michielsgestel

Postbus 168
5270 AD Sint-Michielsgestel
073-5515432

Voor welzijn
 en ondersteuning

www.bintwelzijn.nl

Bint voor welzijn & ondersteuning is de 

brede welzijnsinstelling voor de gemeente 

Sint-Michielsgestel. 

Bint verbindt mensen, zorgt voor ontmoetingen,  

helpt bij het opzetten van initiatieven 

door en voor burgers in de buurt. 

Bint stimuleert bewegen voor iedereen,

organiseert activiteiten en cursussen, 

ondersteunt  en biedt hulp aan burgers die dat 

tijdelijk even nodig hebben. 

Van jongeren tot ouderen, nieuwe Nederlanders, 

vrijwilligers en mantelzorgers. 

Want iedereen moet mee kunnen doen!


