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Nieuws
Mei 2019

brief
Formulierenbrigade

Gemeentehuis

Di 9.00-12.30 uur

Spreekuur Sociaal Team
Den Durpsherd Berlicum

Wo 10.00-12.00 uur

KlusBrigade - St. M.Gestel
073-5515432

Mobiele Hulpbrigade
073-5032883

Vervoersdienst
Berlicum 06-16216569

Den Dungen/Gestel 

06-31339985

Gemonde 06-31234397

BoodschappenPlusBus

Diensten Bint

Mei
9 Historie Dovenonderwijs
15 Pommer vertelt!
17  Schoolsportolympiade
27 Alzheimercafé
Juni
5 Meidenwerk Berlicum
14 ZOOZ

Op 29 april is de BoodschappenPlusBus van start gegaan! Bint heeft via 
een lease-constructie van het Nationaal Ouderenfonds een bus geleased 
voor personenvervoer. Deze bus heeft 9 zitplaatsen inclusief de chauffeur. 
Samen met de bestaande particuliere vervoersdiensten in onze gemeente 
willen we het vervoer voor ouderen uitbreiden met de inzet van deze bus.  
Inwoners kunnen, minimaal 1 dag van tevoren bellen met een speciaal 
nummer. Vervolgens wordt de rit ingepland.
Voor wie?

Voor inwoners van de gehele Gemeente Sint-Michielsgestel die niet met eigen vervoer naar een afspraak of bezoek kunnen, even-
eens voor mensen die de mobiliteit missen om met openbaar vervoer te reizen. De BPB is ook bedoeld voor mensen die binnen 
hun netwerk niet de mogelijkheid hebben om zich te laten vervoeren naar een afspraak.  De BPB is niet geschikt voor rolstoelver-
voer. Wel als deze kan worden ingeklapt en men zelf kan in- en uitstappen. 
Gevraagd vrijwilligers voor de funties:  chauffeurs, planners, gastvrouw/heer
Tijdens de ritten willen we buiten de chauffeur ook een gastvrouw/gastheer mee laten rijden die ondersteuning kan bieden aan 
de passagiers. Voor het besturen van de bus is het gewone rijbewijs B voldoende. Om de ritten te plannen gaan we gebruik maken 
van een online plansysteem van Nationaal Ouderenfonds. Ben jij die planner die we zoeken?
Als u ons initiatief wil ondersteunen als chauffeur, planner of gastvrouw/gastheer, neem dan contact op met Paul van den Brand, 
email: p.vdbrand@bintwelzijn.nl of telefoon: 06-20969296.  
Interesse? 
Bel of mail met: 073-5515432 of  p.vdbrand@bintwelzijn.nl 

BoodschappenPlusBus van start!

Voor Bint staat er een grote ver-
huizing op stapel! Bint gaat in 
Sint-Michielsgestel verhuizen 
naar Meander, het nieuwe ge-
meenschapshuis voor de dorps-
kern Sint-Michielsgestel. 
Op maandag 24 juni verhuizen 
we en op dinsdag 25 juni zitten 
we in onze nieuwe locatie aan 
het Meanderplein. Bint wordt hier 
gehuisvest naast de gemeente 
en de bibliotheek. Op de begane 
grond is een jeugdhonk gemaakt 
en zal de Meanderkamer voor de 
dagbesteding plaatsvinden. De 
kantoorruimten voor de sociaal 

werkers zijn gerealiseerd op de begane grond. Daar zit ook het secretariaat van Bint waar u, zeker 
in de begintijd met vragen over de cursussen terecht kunt. Op de eerste verdieping zijn nieuwe 
cursuslokalen gemaakt waar u alle cursussen weer tegenkomt die ook in de Seminarielaan hebben 
plaatsgevonden. Wij zien er naar uit om samen te werken met de verenigingen, andere organisaties 
en iedereen die hier binnenkomt. We willen graag ons steentje bijdragen zodat inwoners de weg 
naar Meander goed kunnen vinden. 

Bint gaat verhuizen per 24 juni 2019!!!

Agenda
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Jan Pommer vertelt!

Sinds 16 mei 2003 is Jan Pommer burgemeester van Sint-Michielsgestel.  1 juli a.s. gaat hij met 
pensioen. De Vrijwilligersacademie heeft een avond georganiseerd waarin de vrijwilligers met de 
burgemeester in gesprek kunnen gaan. 
Hoe kijkt hij terug op zijn tijd als burgemeester? Hoe ziet zijn werkweek eruit? Hoe ben je als lid 
van het CDA burgemeester van alle inwoners? Wat zijn de grootste veranderingen sinds 2003? 
Kortom vragen  genoeg! Je bent van harte uitgenodigd om je vragen te stellen en daarna geza-
menlijk met een drankje af te sluiten.
Voor: Vrijwilligers uit de gemeente Sint -Michielgestel 
Door: Jan Pommer
Kosten: Gratis 
Wanneer: 15 mei 2019 van 19.30 tot 21.30 uur
Waar: Ontmoetingsruimte van Bint  Seminarielaan 3 in Sint-Michielsgestel
Aanmelden: info@bintwelzijn.nl of 073 5515432
Aanmelden kan tot en met maandag 13 mei 2019.

Vrijwilligers Academie
Sint-Michielsgestel

Veel inwoners van onze gemeente hebben te weinig mensen om zich heen 
waarmee ze een praatje kunnen maken of gezellige dingen  kunnen doen, ter-
wijl ze daar wel behoefte aan hebben.
Soms lukt het hen zelf niet om deze ontmoetingen met anderen tot stand te 
brengen. 
Vanuit Bint welzijn willen  wij daarom voor  Den Dungen,  Sint-Michielsgestel 
en Gemonde een bezoekgroep starten. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het 

leuk vinden om medeburgers te bezoeken voor een praatje of een goed gesprek, een kop koffie of een wandeling. Samen spreek 
je een  beschikbare tijd en dag af en samen bepaal je wat je gaat doen. Dit kan een welkome positieve invulling geven aan het 
leven van degene die u nodig heeft maar ook voor u als vrijwilliger.
Vindt u het leuk om iets te betekenen voor anderen en om mensen te ontmoeten?
Bel naar Bint 073-5515432 of mail Lenie Schoones l.schoones@bintwelzijn.nl  (ouderenwerker Den Dungen) 
of Jacqueline Borneman j.borneman@bintwelzijn.nl (ouderenwerker Sint Michielsgestel en Gemonde).

Op zoek naar bezoek?

Members gezocht voor project: Young & Connected
Iedereen heeft soms  een steuntje in de rug nodig. Iemand om je hart bij te 
luchten en die je het gevoel geeft dat je er écht mag zijn. Voor lang niet alle jon-
geren is er zo’n persoon door bijvoorbeeld een problematische thuissituatie of 
schaamte voor bepaalde problemen.  Het project Young & Connected zorgt er-
voor dat er voor deze  jongeren iemand klaarstaat. Young & Connected koppelt 
jongeren (10-21 jaar) aan een member / maatje (18+). Samen ondernemen ze 
wekelijkse activiteiten in de omgeving, gericht op de interesses van de jongeren. 
Bijvoorbeeld een proefles bij de sportschool, een frietje eten bij de snackbar of 
samen naar de  kapper. Zo wordt het netwerk van de jongere vergroot en legt 
de jongere contacten waar hij later nog steeds profijt van heeft.
Ben jij 18+, woon je in Boxtel, Haaren of in de gemeente Sint-Michielsgestel en 
wil je graag iets voor een jongere betekenen? Connect met ons en geef je op! Samen met jou kijken we naar je kwaliteiten, je 
beschikbaarheid en je interesses en matchen je dan met een jongere. Eens in de zes weken komen alle members samen voor 
de gezelligheid en om tips en ervaringen uit te wisselen. Je kunt dit vrijwilligerswerk evt. ook koppelen aan schoolopdrachten. 
Wij werken samen  met het Oranjefonds, Koraal Groep, Bint Welzijn en Contour De Twern. Interesse? 
Mail ons via katie@r-newt.nl of bel:  06-22760839.
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KBO Sint-Michielsgestel en Bint organiseren samen een 
gratis Seniorwijsbijeenkomst op donderdag 9 mei  a.s. 
van 14.30 – 16.30 uur in Ontmoetingshuis De Beemden 
in Sint-Michielsgestel.             
Piet Borneman, de conservator van het museum in 
Kentalis te Sint-Michielsgestel zal aan de hand van 
beeldmateriaal een presentatie geven over de ge-
schiedenis van het dovenonderwijs in Nederland, maar 
vooral toegespitst op het dovenonderwijs in Brabant. 
Een Waalse predikant nam meer dan 200 jaar geleden 
in Groningen het initiatief om les te geven aan dove kin-
deren. Daarna zijn er meer pioniers geweest binnen dat 
onderwijs, die met elkaar de basis hebben gelegd voor 
het huidige Kentalis in Sint-Michielsgestel.
Aan de hand van veel beeldmateriaal wordt deze bijzondere geschiedenis door Piet Borneman belicht. 
Het zal een interessante bijeenkomst worden waarbij u van harte bent uitgenodigd. Graag tot 9 mei in Ontmoetingshuis de 
Beemden! Iedere 55-plusser, vanuit elke dorpskern, is van harte welkom!
Datum: Donderdag 9 mei 2019
Tijd: 14.30 – 16.30 uur
Plaats: Grote zaal Ontmoetingshuis De Beemden in  Sint-Michielsgestel

De historie van het dovenonderwijs in Brabant

Mantelzorgers voor mantelzorgers

Tijdens de Mantelzorgdagen in november zien we vaak dat mantelzor-
gers met elkaar in gesprek gaan en dat er veel overeenkomsten ge-
vonden worden. Het is verfrissend om te praten met mensen die in een 
vergelijkbare situatie verkeren. Om samen uit te wisselen, van elkaar te 
leren en zorgen of tips met elkaar te delen. Maar bovenal is het gezellig. 
 
Dit heeft ons geïnspireerd om eens te bekijken of er meer mensen be-
hoefte hebben aan contact met andere mantelzorgers. De vorm en de 
frequentie hiervan is helemaal vrijblijvend en door mantelzorgers  zelf 

in te vullen.  
Dus heeft u interesse in het ontmoeten van andere mantelzorgers?  Dan horen wij dat graag middels een mailtje of telefoontje. 
Wij zullen ons dan bezig gaan houden met het organiseren van een eerste kennismaking met elkaar waarbij we samen kunnen 
kijken waar en hoe we  met elkaar in contact komen en hoe we deze ontmoetingen verder vorm geven. 
Meld je aan of stel je vraag via een mail naar info@bintwelzijn.nl of een telefoontje naar 073-5515432”

Nieuwe programmaleider Meander

Programmaleider Meander  Addy van Beek 
Vanaf 1 mei ben ik gestart als programmaleider voor de Meander. De laatste jaren was ik werk-
zaam bij de gemeente Veldhoven als coördinator Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Daarnaast 
hield ik me bezig met diverse  projecten in het sociale domein. 
En nu dan van start voor de Meander. Daar is plek voor allerlei activiteiten. Voor een deel al inge-
vuld, maar er is nog genoeg ruimte om in te vullen. Ik ga op zoek naar mogelijkheden om die lege 
ruimte te vullen. Dat betekent niet dat ik alles alleen ga bedenken. Dus ik wil graag mensen leren 
kennen die met goede ideeën hiervoor rondlopen. Heb je al ideeën die je kwijt wilt? Je kunt me 
bereiken op a.vbeek@bintwelzijn.nl.
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Kom je helpen in de Meander?

Heerlijk even de tuin in om wat kruiden te knippen om te verwerken in de 
maaltijd!
Maar naast heerlijke geuren en mooie kleuren breng je met verse kruiden 
ook gezondheid de keuken in. 
Tijdens de workshop ‘Koken met Kruiden’ bespreken we: de toepassing en 
werking van keukenkruiden en eetbare planten in de voeding, leer je de 

uiteenlopende smaken en verwerking van de kruiden kennen in verschillende  gerechten, en ontdek je dat kruiden je medicijn 
kunnen zijn.
Je bereidt tijdens deze cursusavonden steeds een driegangenmenu waarin de besproken kruiden verwerkt worden. Aan het 
einde van elke les wordt dit gezamenlijk genuttigd. 
Er zal voldoende tijd genomen worden voor de evaluatie en vragen.
De workshop bestaat uit 3 lessen van 3 uur van 18.00-21.00 uur, op de woensdagen 22-29 mei en 5 juni. 
Locatie kookstudio Runweg 11B te Berlicum. 
Meer info/inschrijven: www.bintwelzijn.nl

Workshop koken met kruiden

Als straks de deuren van de Meander opengaan en het bezoek binnenstroomt heb-
ben we een heleboel mensen nodig die kunnen helpen. Een deel gebeurt door vaste 
medewerkers en voor een deel willen we samenwerken met vrijwilligers. Past een (of 
meerdere) van onderstaande functies bij jou? 
• Gastheer of gastvrouw (bezoekers welkom heten en rondleiden)
• Ondersteuning in de horeca (samen met horeca-medewerkers zorgen voor  
  koffie/thee bij activiteiten)
• Hands-on type (zorgen dat ruimtes er spic en span uitzien)
• Hulp bij de repro (mooie prints maken voor de repro)
• Event-ondersteuning (bij evenementen garderobe of kaartcontrole organiseren)
• Meehelpen voor eigen vereniging (als je wilt helpen bij activiteiten bij je eigen vereniging)
Vind je het iets om voor een aantal uren per week/ maand mee te helpen in de Meander? Laat het ons dan weten. Vervolgens 
nemen we contact met je op om te kijken wat past.
[link naar formulier]

Scootmobielclub Berlicum/Middelrode heeft plaats voor nieuwe mensen.
De gezellige scootmobielclub verzamelt elke woensdag om 13.30 voor Berlerode. In de 
maanden mei t/m september rijden ze samen een leuke tocht. Hebt u een scootmobiel 
en lijkt het u wat om mee te doen. Meld u aan.
Voorwaarde is dat u in Berlicum of Middelrode woont, dat de accu van de scootmobiel 
vol is, dat u 25 kilometer kunt rijden en dat u minstens 12 kilometer per uur kunt halen.
De groep zoekt ook extra begeleiders. Zij fietsen mee naast de scootmobielers.
Vragen, opgave een keertje proefrijden via Hans van de Ven 06-13278433
Aan de scootmobielclub zijn geen kosten verbonden

Scootmobielclub Berlicum  / Middelrode 

Bint ondersteunt een groep vrijwilligers in Berlicum. Deze vrijwilligers doen  kleine klusjes voor inwoners van Berlicum. Zij zijn 
ook buiten kantooruren bereikbaar Als er een calamiteit is springen zij bij; na een ziekenhuisbezoek, bij ziekte etc. Denk aan een 
boterham smeren, medicijnen halen, vaatwasser  uitruimen etc. Informatie en opgave via 073-5032883

Mobiele Hulpbrigade Berlicum
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