
Bint Ontmoet en Ondersteunt!

BINT voor welzijn & ondersteuning www.bintwelzijn.nl

SINT-MICHIELSGESTEL 

Gezellige dagen in Sint-Michielsgestel
Koffie, een praatje en leuke bezigheden: bij De Meanderkamer in 

Sint-Michielsgestel is er elke donderdag een goede sfeer.

De tijd vliegt in de 
Meanderkamer



Meanderplein 3a
5271 GC Sint-Michielsgestel 

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!

Postbus 168
5270 AD Sint-Michielsgestel
073-5515432
info@bintwelzijn.nl

Van harte welkom in de Meanderkamer 
U bent van harte welkom in de Meanderkamer in de Meander in Sint-Michielsgestel. 
Elke donderdag zijn daar leuke activiteiten die bijdragen aan een zinvolle invulling van 
uw dag. U kunt er een spelletje doen, samen schilderen, koken of wat we samen nog 
meer bedenken. Of u drinkt gewoon een kopje koffie of thee en geniet met anderen 
van de gezamenlijke lunch. De Meanderkamer is voor iedereen. Ongeacht leeftijd 
of beperking. Daarbij kunnen mantelzorgers op adem komen als de zorgvrager op 
dinsdag en donderdag naar de huiskamer van het dorp gaat. De Meanderkamer is een 
plek om u thuis te voelen!

Wanneer?
Elke donderdag van 10.00 tot 15.00 uur in de Meanderkamer, in de Meander, aan het 
Meanderplein 3 in Sint-Michielsgestel. 

Kosten
Er is een dagprogramma van 10.00 uur tot 15.00 uur incl. lunch. Voor deelname vra-
gen we ongeacht de frequentie, een eigen bijdrage van: €19,- per maand.

Vrijwilliger worden?  
Vind jij het leuk om met mensen te werken, als gastvrouw of gastheer een groep te 
begeleiden en mee activiteiten te bedenken en te ondernemen? Sluit je dan aan bij 
ons vrijwilligersteam! Dit kan voor de hele dag zijn, maar ook een dagdeel.

Meer informatie 
Wil jij je aanmelden voor de Meanderkamer? Heb je vragen over de activiteiten, de 
kosten of de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk? 
            
               Bel 073-5515432 of mail naar: info@bintwelzijn.nl


