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Leunflits – 13 November 2021 

 

N.a.v. de persconferentie van Premier Rutte en Minister De Jonge van 

gisteravond zult u begrijpen dat de verder aangescherpte maatregelen ook 

consequenties heeft voor de activiteiten in De Leuning.  

De 1,5 mtr. is nu een maatregel en dit betekent dat een aantal activiteiten 

opnieuw wordt stopgezet (zie onderstaand) omdat we de 1,5 mtr. niet kunnen 

realiseren/garanderen. De beschikbare ruimte is daarvoor te klein.  

De Seniorenbus blijft gelukkig rijden maar vanwege de verplichte 1,5 mtr. 

afstand kan één persoon tegelijk gebruik maken van het vervoer. Het kan dus 

voorkomen dat er langere wachttijden zijn of dat uw rit niet kan worden 

ingepland op het door u gewenste tijdstip en we hopen op uw begrip hiervoor. 

We zullen er alles aan doen om zoveel mogelijk aan uw wensen te voldoen. 
 

Vanwege het feit dat De Leuning geen horecavoorziening heeft, hoeft u geen 
Coronatoegangsbewijs te tonen bij binnenkomst. 
Wel bent u verplicht een mondkapje te dragen zodra u De Leuning binnenkomt en 1,5 
afstand te bewaren tot andere bezoekers/vrijwilligers/medewerkers. Dit voor uw eigen 
maar ook de veiligheid van de ander! 
 

Voor zover we nu kunnen overzien zullen volgende activiteiten tot nadere berichtgeving 
worden stopgezet: Bridge - Klaverjassen - Sjoelen - Schaken/Dammen 
 

Vooralsnog gaan alle andere activiteiten wel door en mochten er bijzonderheden zijn zoals b.v. 
een té grote groep, dan zal de activiteitenbegeleider maandag 15 november persoonlijk 
contact met u opnemen.  
 
De Brunch van vrijdag 26 november gaat in ieder geval niet door.  
 

M.b.t. het Alzheimer Café en Inloop De Ontmoeting: daarover zullen we u op korte termijn 
verder informeren. De verantwoordelijke organisaties zijn intern in overleg en we houden u op 
de hoogte.  
 

Er is gisteravond veel informatie gegeven tijdens de persconferentie en we zijn druk doende te 
onderzoeken of en zo ja, welke overige maatregelen voor ons van toepassing zijn. We doen 
ons uiterste best om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen maar dat neemt wat tijd. 
 

Mocht u toch nog vragen hebben, neem dan maandag contact op met de receptie, Leandra 

Hubers tel.: 06-13860205 of Anja van de Beek tel.: 06-22720192 
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Onderstaand vindt u alle regels nog eens op een rij:  
 
Maatregelen binnen De Leuning m.i.v. zaterdag 13 november 2021:  

• Het dragen van een mondkapje is verplicht zodra u De Leuning binnenkomt en mag weer 
af zodra u het pand heeft verlaten of wanneer u aan tafel zit in het lokaal van uw 
activiteit. 

• Wanneer u opstaat voor b.v. een toiletbezoek of om koffie te halen, dan gaarne het  
mondkapje weer op.  

• Bij binnenkomst wordt u vriendelijk en dringend verzocht uw handen te desinfecteren 

• De 1,5 mtr. afstand tot andere gasten/vrijwilligers/medewerkers geldt zodra u De 
Leuning binnenkomt. 

 

RIVM richtlijnen 
Het is van groot belang dat het protocol en de richtlijnen van het RIVM in acht worden 
genomen voor uw eigen veiligheid en dat van de ander. Dit protocol vindt u hieronder en 
voor verdere informatie kunt u ook terecht op de website van Welzijn Baarn 
www.welzijnbaarn.nl  
 

RIVM richtlijnen welke voor iedereen gelden: 

• Was uw handen regelmatig met water en zeep 

• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog  

• Gebruik papieren zakdoekjes 

• Geen handen schudden 

• Blijf thuis als u verkoudheidsklachten krijgt en laat u testen, ook als u gevaccineerd bent 

• Heeft iemand in uw huishouden koorts, dan moet u ook thuisblijven  

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar 

• Mondkapje verplicht 
 

Voor passagiers van De Seniorenbus gelden de volgende aanvullende richtlijnen:    

• Houd afstand tot de chauffeur    

• Niet-medisch mondkapje verplicht   

• Doe zelf de veiligheidsgordel om    

• Betaal met pin of contactloos, vermijd contante betalingen    
 

 
We zijn ons ervan bewust dat bovenstaande boodschap voor velen van u een enorme 
domper is. Wat waren we blij dat we in september weer volledig open konden.  
U kunt erop vertrouwen dat we er écht alles aan doen om zoveel mogelijk activiteiten door 
te laten gaan waarbij we alle richtlijnen in acht nemen.   
We houden u op de hoogte!  
 
 

Blijf gezond en houd moed want alleen samen krijgen we Corona onder controle! 
  

http://www.welzijnbaarn.nl/
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Welzijnscentrum De Leuning 
Website www.welzijnbaarn.nl 
Email  Practiviteiten@welzijnbaarn.nl 
Facebook www.facebook.com/welzijnbaarn 
 
WE ZIJN TELEFONISCH BEREIKBAAR OP ONDERSTAANDE NUMMERS  
Algemeen nummer Welzijnscentrum De Leuning  - 035-5422020 
Seniorenbus       - 035-5421129 
Aanmelden telefooncirkel     - 035-5422020 
Email Leuning@welzijnbaarn.nl 
 
Signaalpunt  (vervangt Meldpunt Eenzaamheid Welzijn Baarn) - 035-3037888 
Marloes Luijken          - 06-82315407 
Email marloes.luijken@welzijnbaarn.nl 
www.baarn.signalenportaal.nl 
 
Coördinator Coördinator Verhuur, Bewegen en Vervoer &  
Intern vertrouwenspersoon 
Anja van de Beek       -  06-22720192 
Email Anja.vandebeek@welzijnbaarn.nl  
 
Coördinator Buro Vrijwillige Inzet & Ontmoeten 
Leandra Hubers        - 06-13860205 
Email leandra.hubers@welzijnbaarn.nl  
 
PIT Baarn/Hulpdienst       - 035-3037888 
Email info@pitbaarn.nl 
www.pitbaarn.nl  
 
De Ouderenadviseur       - 06-10644222 
Doesjka Reijn 
 
Dagbestedingscoach      - 06-82315407 
Marloes Luijken 
 
Redactie De Leunflits 
Samenstelling/opmaak   Anja van de Beek/Leandra Hubers/ 

Anita van der Linden 
Email       Practiviteiten@welzijnbaarn.nl  
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