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Nieuws
Oktober 2022

brief
Formulierenbrigade

Meander (op afspraak)

Di 9.00-12.00 uur

KlusBrigade - St. M.Gestel
073-5515432

BoodschappenPlusBus
06-83657640

Meanderkamer - Gestel
Do 10.00 - 15.00

Gemondekamer - Gemonde
Do 10.00 - 15.00

Durpskamer - Berlicum
Ma 10.00 - 15.00

Litserkamer - Den Dungen
Wo 10.00 - 14.30

Diensten Bint
Zomertour 2022
Deze zomer hebben ruim 150 kinderen 
meegedaan met onze Zomertour. 
De Zomertour is een terugkerend zo-
merprogramma vanuit het jongerenwerk 
en buurtsport van Bint. Jongeren van de 
basisschool en middelbare school deden 
de hele zomer mee aan diverse activitei-
ten. Zo werd er gemountainbiked, ging 
er een groep van 30 jongeren kanoën en 
kon er genoten worden van heerlijk zelf-
gemaakte pizza’s. Het programma had 
voor ieder wat wils. De jongerenwerkers 
en buurtsportcoaches kijken terug op een 
geslaagde zomer!

In september zijn we nu ook gestart 
met welzijnsdagbesteding in Gemonde!
Bij de welzijnsdagbesteding is iedereen 
welkom, want om mee te doen is geen 
gemeentelijke indicatie nodig. Enthou-
siaste vrijwilligers en een ouderenwer-
ker van Bint Welzijn zorgen voor des-
kundige begeleiding.
Het ontmoeten van anderen en het 
deelnemen aan het activiteitenpro-
gramma met een gezamenlijke lunch 
heeft een positief effect op de gezond-
heid en voorkomt eenzaamheid. 
Naast diverse activiteiten wordt ook 
volop aandacht besteed aan het in be-
weging blijven. Sportstagiaires zorgen 
voor ondersteuning van deze beweeg-
activiteiten.  De welzijnsdagbesteding is 
laagdrempelig en gericht op elkaar ont-

moeten en samen zijn. Echt persoonlijk contact, daar gaat het om!  Deelnemers betalen een eigen bijdrage van €19,- per maand. 

Waar en wanneer?
De welzijnsdagbesteding in Gemonde komt na de verbouwing uiteindelijk in De Stek, maar is gestart vanaf 20 september tijdelijk 
in het gebouw van het Gilde, Kaalhoefsteeg 2.  elke dinsdag van 10.00 tot 15.00 uur. 
Mocht vervoer een probleem zijn dan kunt u gebruik maken van de boodschappenplusbus van Bint. De chauffeur van de bus 
haalt u thuis op en brengt u naar de dagbesteding. Om 15:00 uur wordt u dan weer thuisgebracht. 
Graag komen we ook in contact met vrijwilligers die de welzijnsdagbesteding in Gemonde willen ondersteu-
nen. Zij kunnen ook contact opnemen via onderstaande contactgegevens. 
Aanmelden voor de welzijnsdagbesteding kan door een email te sturen naar info@bintwelzijn.nl of door te 
bellen naar 073- 5515432.

Welzijnsdagbesteding in Gemonde gestart!
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Jongeren koken voor ouderen

In september zijn we gestart met een pilot ‘Jongeren koken voor 
ouderen!’  Niets is mooier als je ouderen aan jongeren koppelt. Er 
ontstaat een frisse en nieuwe interactie die zowel aan jongeren 
als ouderen een nieuwe dimensie toevoegt. De opzet van deze 
activiteit is dat een tiental jongeren uit groep 7 en 8 onder leiding 
van de jongerenwerker en een kok met elkaar een menu voorbe-
reidt en daadwerkelijk in de kookstudio in Berlicum klaar maakt.  
Naast het koken zorgen de jongeren ook voor de bediening en 

eten ze met de ouderen 
mee. En na het eten wordt 
er gezamenlijk opgeruimd. 
Zo ging dat afgelopen 21 
september ook. Er wer-
den een 8-tal ouderen in 
de leeftijd van 75-95 jaar 
uitgenodigd, die met eigen 
vervoer of m.b.v. de Hulp-
dienst naar de Run kwamen. De ouderen hebben heerlijk gegeten en er is een 
mooie interactie geweest tussen de jonge en de oude generatie. Hoe mooi is dat!

Dit jaar organiseerden we 
‘De Langste Tafel’ op zon-
dag 3 oktober. ‘De Langste 
Tafel’ bestaat sinds 2019. 
Samen eten, een praatje en 
gezelligheid, voor ontmoe-
tingen met nieuwe mensen 
en oude bekenden. Ieder-
een is welkom om aan te 
schuiven van jong tot oud, 
hoe meer verschillende 
mensen hoe leuker. Dat 
is het doel!  De Langste 
Tafel vindt plaats in de 
gemeenschapshuizen in 
vier kernen.  
Het initiatief wordt geor-
ganiseerd door plaatselijke 
organisaties en gesponsord 
door Jumbo, Pizzerij Roma, 
Slagerij v.d. Ven, Boerderij-
winkel Wiljan v.d. Heijden, 

en de Dungense Molenbakker. Het animo was de afgelopen jaren in verband met Corona laag. Maar 
afgelopen 3 oktober was het volle bak! Maar liefst 275 mensen vonden hun weg naar de tafels in 
de kernen Den Dungen, Sint-Michielsgestel, Berlicum en Middelrode. De mensen waren erg te 
spreken over het ontvangst en de lunch. Zeer de moeite waard om dit jaarlijks te blijven doen!

De Langste Tafel 2022
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Om goed in te kunnen spelen op wat wijk-
bewoners willen en wensen is het nodig om 
te weten wat er speelt in de wijken. Hiermee 
zijn we regelmatig in de wijken te vinden om 
direct contact te maken met wijkbewoners. 
Met bus, partytent, bartafels, koffie / thee en 
warme chocolademelk met slagroom wil-
len we in gesprek gaan met bewoners. Onze 
sociaal werkers zullen aanwezig zijn om uw 
ervaringen, ideëen en wensen met en voor de 
wijk met u te bespreken. De bus zal deze keer 
staan op het veld aan de Graaf van Limburg 
Stirumstraat in Sint-Michielsgestel.

Bus in de Buurt in Sint-Michielsgestel

Voor deze basiscursus tekenen hoef je geen vooropleiding te hebben en het 
maakt niet uit op welke leeftijd je begint Je moet wel het geduld kunnen opbren-
gen om gemotiveerd en geconcentreerd te oefenen.  Daarnaast ontdek je aan de 
hand van grote schilders uit de geschiedenis hoe een tekening wordt opgebouwd 
en hoe belangrijk het compositiegevoel is.  Daarna ga je het geleerde toepassen in 

het opgestelde stilleven. Hoe ‘gewoon’ misschien de onderwerpen ook zijn, het is niet eenvoudig om dingen op een 
juiste manier weer te geven op papier. Ik laat u zien hoe mooi eenvoud kan zijn! Start: 13 oktober 2022 (Bij genoeg 
aanmeldingen.) Locatie: Meander in Gestel Tijdstip: donderdagavond 19.00-22.00 uur (20 lessen) Docent: Jeanne 
Bok. Aanmelden via: cursus@bintwelzijn.nl of via www.bintwelzijn.nl

Basiscursus tekenen

Nieuwe collega’s

Afgelopen jaar hebben we veel personeelswisseling gehad en zijn er nieuwe collega’s bij Bint 
begonnen. Zij stellen zich zelf aan u voor!

Maud Goossensen
Mijn naam is Maud Goossensen, sinds 1 februari ben ik gestart bij Bint welzijn & 
ondersteuning. Ik ben 36 jaar en woon samen met mijn man en twee dochters 
in Vught. Ik hou van bewegen in allerlei vormen; dansen, sporten, buitenspelen 
met mijn kinderen. Bewegen staat voor mij ook voor (persoonlijke) ontwikkeling 
en voor het kunnen zijn wie je bent.  
In Den Dungen en Maaskantje richt ik me op het wijkgericht werken. Mijn col-
lega Marleen en ik geven daar samen een gezicht aan ‘Bint in de Buurt’. Dit 
betekent dat we actief in de wijk aanwezig zijn om signalen van bewoners op te 
halen, initiatieven van bewoners te ondersteunen en aan elkaar te verbinden. 
Marleen en ik vormen het aanspreekpunt waar mensen uit Den Dungen terecht 
kunnen met al hun vragen, wij denken graag mee en wijzen zo 
nodig de weg.  Elke woensdag vindt de welzijnsdagbesteding, 

de Litserkamer,  plaats, wat ik vanuit Bint ondersteun.  Met plezier leer ik de inwoners van Den 
Dungen kennen en bouw ik een mooi netwerk op. Dus graag tot ziens! 
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Gerry Rechmann
Mijn naam is Gerry Rechmann. Vanaf 1 februari ben ik werkzaam bij Bint 
Welzijn als sociaal werker en ouderenwerker. Ik woon in ’s-Hertogenbosch. 
Ik ben getrouwd en heb drie volwassen, dochters. 
Ik heb bijna 35 jaar gewerkt als activiteitenbegeleider / welzijnscoördinator 
in de ouderenzorg in zorgcentra en verpleeghuizen. In deze functies heb ik 
onder andere activiteiten en evenementen georganiseerd,  dagbesteding 
begeleid en was ik vrijwilligerscoördinator, welzijnscoach en dagbestedings-
coach.  Mijn ervaring en kennis komen goed van pas bij mijn functie bij Bint 
omdat ik daar de dagbesteding in De Meanderkamer, begeleid door een 
aantal enthousiaste vrijwilligers, ondersteun. Verder  bezoek  ik als oude-
renwerker thuis ouderen die, om welke reden dan ook, wat extra onder-
steuning en hulp kunnen gebruiken. 

Lindsey Pardoel
Mijn naam is Lindsey 
Pardoel , ik ben 28 jaar 
en woonachtig in Eind-
hoven in het mooie 
Strijp-S. In mijn vrije 
tijd sport ik graag (ten-
nis, padel)  en ben ik 
het graag samen met 
vrienden en familie. 
Natuurlijk hoort daar 
ook een hapje en een 
drankje bij als échte 
Bourgondiër. Voor-
heen heb ik gewerkt als activiteitenbegeleider op een 
psychogeriatrische afdeling. Maar sinds 1 februari ben ik 
werkzaam als jongerenwerker voor Bint. Kijk er ontzet-
tend naar uit om mij in te zetten voor de jeugd. Want zij 
zijn immers de toekomst. Mij zul je vooral tegenkomen 
in Gestel en Gemonde. Hopelijk zien we elkaar snel!

Mijn naam is Qaali Wabey en sinds kort werk ik bij Bint welzijn en ondersteuning. 
Ik woon in Den-Bosch,  maar oorspronkelijk kom ik uit Somalië.  In mijn vrije tijd 
breng ik meestal tijd door met mijn familie en vrienden. Ik hou van reizen en ko-
ken.  Eind 2014 kwam ik naar Nederland en heb ik hier eerst in de Internationale 
schakelklas gezeten om de Nederlandse taal te leren. Daarna heb ik een opleiding 
zorg en welzijn gedaan en een opleiding voor administratief medewerker  Ik heb 
bij heel wat  verschillende bedrijven bijbaantjes gehad, stages gelopen en vrijwilli-
gerswerk gedaan om zoveel mogelijk ervaring op te doen.  Ik ben dit jaar afgestu-
deerd als sociaal werker en bij Bint begonnen als Sociaal werker/Coördinator van 
Oekraïners. Ik ben het aanspreekpunt voor Oekraïense  vluchtelingen 
m.b.t.  alle vragen op het gebied van sociaal-emotionele kwesties, 
werk, zorg, veiligheid, financiën, onderwijs en kinderopvang. Het is 
een heel uitdagende baan en ik heb er superveel zin in! 

Dimphy Habraken
Ik  ben Dimphy 
Habraken en werk 
per 1 juli 2022 als 
Jongerenwerker bij 
Bint Welzijn. Ik werk 
inmiddels meer dan 
tien jaar in zowel de 
zorg- als welzijns-
sector. Waarbij ik heb 
gewerkt als ambulant 
hulpverlener voor 
mensen met licht 
verstandelijke beper-

king, sociaal wijkteammedewerker, manager in de zorg 
en als sociaal werker. Ik ben nu als jongerenwerker aan 
de slag bij Bint Welzijn voor de gehele gemeente Sint-
Michielsgestel. 

Qaali Wabey
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