
Bint Ontmoet en Ondersteunt!

Cultuurcafé
BERLICUM

BINT voor welzijn & ondersteuning www.bintwelzijn.nl

Elke woensdag alleen voor vrouwen
van 10.00 - 12.00 uur in De Run!
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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!

073-5515432
info@bintwelzijn.nl

Oefen met Nederlands, leer nieuwe mensen kennen,
voel je welkom & deel verhalen.

Cultuurcafé

Cultuurcafé is een gratis culturele activiteit op 
woensdagochtend waarbij alle culturen samen ko-
men om van en met elkaar te leren! 
Deze ochtend is specifiek alleen voor vrouwen. 
Iedereen is welkom van 10.00 tot 12.00. De koffie en 
thee staat klaar!

Vragen:      

Julia Gavrilenko
073-5515432
info@bintwelzijn.nl

Lokatie:    

De Run
Runweg 11b     Berlicum
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