
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weer volledig open! 
Minister Kuipers had in zijn 
persconferentie van gisteravond voor ons 
goed nieuws! De aangekondigde 
versoepelingen betekenen dat De Leuning 
eindelijk weer volledig (m.i.v. maandag 21 
februari) open kan.   
Let op: de huidige maatregelen blijven  
t/m vrijdag van kracht! 
 
Daarnaast maakte het RIVM gistermiddag 
bekend dat het lijkt dat we over de 
Corona piek heen zijn. En dat is een nog 
beter bericht. Het R-getal ligt onder de 1 
wat inhoudt dat het virus langzamerhand 
uitdooft.  
 
Wat hebben we lang moeten wachten op 
een dergelijk bericht, we zijn bijna 2 jaar 
verder na de eerste uitbraak in 
Nederland. 
Laten we hopen dat Omikron de laatste 
variant was en dat de pandemie nu echt 
op z’n retour is…..  
 
 

Welkom terug lieve gasten! 
We hebben er lang naar uitgekeken: 
met ingang van maandag 21 februari 
worden alle activiteiten hervat en bent u  
van harte welkom! 
We willen het opnieuw opstarten goed  
voorbereiden en daarom hebben we 
ervoor gekozen om maandag de 21ste 
weer volledig open te gaan. 
 
Het dragen van een mondkapje blijft t/m 
vrijdag 25 februari gehandhaafd. Daarna 
is het geen verplichting meer.   
 
M.i.v. maandag zijn de Seniorenbussen  
volledig inzetbaar zijn; er mogen dan 
meerdere passagiers tegelijk in de bussen 
zitten. In de bus blijft het mondkapje wél 
verplicht, ook na 25 februari. 
 
Het spreekt voor zich dat we blij zijn voor 
u, onze vrijwilligers en voor onszelf want 
we willen niets liever dan een bruisende 
en levendige Leuning!  
 
 
 
 
 
 
 
Tegelijkertijd vragen we u ook om, 
wanneer u klachten heeft, thuis te blijven 
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Belangrijke informatie – gratis zelftesten 
De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners met een bijstandsuitkering kunnen blijven 
meedoen in de maatschappij. Op deze manier kunnen mensen ook gehoor geven aan de 
oproep van het kabinet om een zelftest te doen als zij mensen bezoeken of milde klachten 
hebben. 
De verspreiding van de zelftesten wordt gedaan door uitvoeringsorganisatie BBS. Dit is de 
organisatie die verantwoordelijk is voor de aanvraag en uitvoering van bijstandsuitkeringen 
binnen de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest. 
Er worden ook zelftesten gratis beschikbaar gesteld voor inwoners die geen 
bijstandsuitkering ontvangen, maar wel een laag inkomen hebben. Testen zijn gratis af te 
halen bij Pit Baarn locatie  Eemnesserweg en De Leuning aan de Oranjestraat. 
 

We zijn op zoek naar Chauffeurs en Receptionisten 
Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk en houdt u ervan om veel contact te hebben met 
andere mensen? We hebben momenteel vacatures voor chauffeurs op onze Seniorenbussen 
en receptionisten om de balie in De Leuning te bemensen.  Heeft u belangstelling en lijkt het 
u wat? Neem dan contact op met Anja van de Beek voor een kennismakingsgesprek. Op de 
laatste pagina vindt u haar gegevens.  
 

Pinbetaling 
We willen u vriendelijk verzoeken om in De Leuning alsook in de Seniorenbussen alleen met 
pin of contactloos te betalen. Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 

Seniorenbus 

De Seniorenbussen rijden dagelijks van 08.45-17.00 uur naar ziekenhuis, arts, tandarts, fysio, 
supermarkt, kapper, hospice enz. Omdat de 1,5 mtr. afstand vrijdag komt te vervallen, is het 
vanaf die dag mogelijk om meerdere personen tegelijk van dienst te zijn.  
In de bussen blijft de verplichting een mondkapje te dragen en we verzoeken u vriendelijk 
met pin of contactloos te betalen.  
U kunt uw ritten van maandag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur reserveren bij de 
receptioniste.  
 

Telefooncirkel 
Onze telefooncirkel blijft actief en wanneer u behoefte heeft aan contact en een gesprek, 
meldt u zich dan aan bij onze receptionistes. Naar uw wens kunt u b.v. dagelijks of wekelijks 
worden gebeld, dat is geheel aan u. Schroom niet en meldt u zich vooral aan! 
 

Belastingaangifte over het jaar 2021  

Het lijkt nog ver weg, maar voor 1 mei moet u aangifte doen.  
Ook dit jaar kunt u gebruikmaken van diensten van de ouderenbonden  
die speciaal daarvoor ruimte inhuren bij De Leuning. 
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65-plus 
Voor de leden van de Ouderenbonden met AOW is er de HUBA (=hulp bij belastingaangifte). 
Dat was zo en dat blijft zo. Als u vorig jaar met een machtiging werkte, krijgt u dit jaar de 
nieuwe machtiging gewoon thuisgestuurd. Tussen 16 en 28 februari wordt u dan gebeld 
voor een afspraak om naar de Leuning te komen. De kosten zijn € 15,00. U krijgt koffie of 
thee en uw aangifte krijgt u geprint mee naar huis. 
U kunt niet pinnen, alleen contant betalen. 
 
Nieuw 
Maakt u voor het eerst gebruik van deze service? Neem dan contact op met De Leuning en u 
wordt teruggebeld, ook als u geen lid bent van een ouderenbond. Bent u slecht ter been of 
aan huis gebonden? Dan komen we bij u thuis!  
 

Newasco 
Newasco is iedere vrijdag aanwezig in De Leuning voor het wegbrengen en ophalen van uw 
wasgoed.  
 

OV Inloopspreekuur 
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Blijf er niet mee zitten en maak  
gebruik van het OV inloopspreekuur in De Leuning.  
 
Wanneer: dinsdag 1 maart 2022 
Waar:  De Leuning, Oranjestraat 8, Baarn 
Tijd:  9.30-11.00 uur 
 
Meer informatie, locaties en tijden vindt u op www.doemeemethetov.nl of bel met  
038-4540130. 
 

Rijbewijskeuring 
Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor 
iedere maand terecht in De Leuning bij keuringsarts de heer Windgassen. U kunt telefonisch 
een afspraak maken; tel. nr. 085-0650005. Dinsdag 8 maart is de eerstvolgende 
mogelijkheid om te worden gekeurd.  
 
 Voor de keuring heeft u nodig:   
1) Keuringsformulier(en), incl. de brieven van het CBR (de ZD-code)  
2) Rijbewijs of eventueel andere legitimatie  
3) Klein beetje urine, max. 2 uur oud (hoeft niet nuchter)  
4) Bril voor auto of t.v. Als u contactlenzen draagt, de verpakking of het recept graag  
     meenemen.  
5) Actueel medicatieoverzicht (AMO) van apotheek, max. 2 maanden oud, óók als u   
     op dit moment géén medicijnen gebruikt.  
6) U kunt alleen met gepast contant geld betalen.   
 

 
 

http://www.doemeemethetov.nl/
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Advies Rijksoverheid 
Samen verder: adviezen voor iedereen 
Na bijna 2 jaar ervaring met de corona-aanpak, hebben we geleerd hoe moeilijk het is om 
met maatregelen om te gaan die ons dagelijks leven beperken. En met versoepelingen. 
Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet besmetten. Het 
virus is er nog steeds. Dus het blijft voor iedereen wel verstandig om u nog steeds aan de 
adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals handen 
wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, afstand houden of het 
dragen van een mondkapje op plekken waar het druk is, voldoende frisse lucht, regelmatig 
een zelftest doen, testen bij klachten en het halen van een vaccin of boosterprik. 

Bron: website Rijksoverheid 

Nog even dit….. 
We zijn ongelofelijk blij dat we weer open mogen en kunnen en hebben er zin in om u te 
verwelkomen!  
Tegelijkertijd doen we een beroep op u om uzelf te testen wanneer u klachten heeft en bij 
een positieve test de aanwijzingen van de GGD op te volgen. Op deze manier houden we 
rekening met elkaar en creëren we ook voor de wat meer kwetsbare gasten, een veilige 
omgeving ook al kunnen we dit natuurlijk nooit 100% garanderen.  
Vanzelfsprekend kunt u uw mondkapje blijven dragen wanneer dat voor u veiliger voelt. Het 
hoeft niet meer vanaf vrijdag 25 februari maar het mag natuurlijk wel!  
 
Heeft u nog vragen/zijn er onduidelijkheden, belt u dan met de receptie. Van maandag t/m 
vrijdag is de receptie van 9.00-16.00 uur telefonisch bereikbaar.  
 
 
 
 
 
 

FIJN U WEER TE ONTMOETEN!!! 
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Welzijnscentrum De Leuning 
Website www.Pitbaarn.nl 
Email  Practiviteiten@Pitbaarn.nl 
 
 
Algemeen nummer Welzijnscentrum De Leuning  - 035-5422020 
Seniorenbus       - 035-5421129 
Aanmelden telefooncirkel     - 035-5422020 
Email Leuning@Pitbaarn.nl 
 
Signaalpunt  (vervangt Meldpunt Eenzaamheid Welzijn Baarn) - 035-3037888 
Marloes Luijken          - 06-82315407 
Email Marloes.luijken@Pitbaarn.nl 
www.baarn.signalenportaal.nl 
 
Coördinator Coördinator Verhuur, Bewegen en Vervoer &  
Intern vertrouwenspersoon 
Anja van de Beek       -  06-22720192 
Email Anja.vandebeek@Pitbaarn.nl  
 
Coördinator Buro Vrijwillige Inzet & Ontmoeten 
Leandra Hubers        - 06-13860205 
Email Leandra.hubers@Pitbaarn.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@Pitbaarn.nl  
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