
Bint Ontmoet en Ondersteunt!

Bint in de Buurt!
DEN DUNGEN & MAASKANTJE 

BINT voor welzijn & ondersteuning www.bintwelzijn.nl

Dit zijn de sociaal werkers voor Den Dungen!
Marleen en Maud staan voor u klaar.



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

Maud en Marleen zijn in de buurt!
Maud Goossensen en Marleen van der Kroef zijn sinds februari 2020 vaak in de 
buurt. Mogelijk heeft u ze al eens ontmoet als u in Den Dungen woont. 
Maud en Marleen zijn sociaal werkers, u kunt bij hen terecht met vragen over o.a. 
zorg, hulp, verhuizing, invulling van uw dag of financiën. Ze gaan met u in gesprek 
om u zo goed mogelijk de weg te wijzen en te kijken naar mogelijkheden. Ze zijn 
er voor u als u door omstandigheden even extra aandacht nodig heeft of zich als 
vrijwilliger wilt inzetten voor anderen. 
Ze ondersteunen u graag als u wat voor elkaar wilt krijgen in uw buurt of dorp, 
een idee, initiatief, actie, activiteit – wat dan ook. Maud en Marleen zijn werkzaam 
bij Bint, deze welzijnsorganisatie brengt mensen samen, kijkt wat mensen zelf of 
samen met de omgeving kunnen doen om het leven prettiger te maken.
Bint, welzijn en ondersteuning is er voor alle leeftijden,  vandaar dat Marleen en 
Maud op de scholen, de gemeenschapshuizen alsook bij mensen thuis te vinden 
zijn. U kunt ze ook treffen op andere plekken in het dorp. U kunt hen bereiken per 
telefoon, mail en WhatsApp. 

Loop gerust binnen
De sociaal werkers zijn elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur te vinden in de 
Litserborg. 

Bellen, mailen of appen kan ook
Maud Goossensen   06-23463176 m.goossensen@bintwelzijn.nl
Marleen van de Kroef 06-27336872 m.vdkroef@bintwelzijn.nl


