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Leunflits – Augustus 

Het is eind augustus en in De Leuning heeft “men” niet stilgezeten. De 

vloerbedekking is vervangen door een PVC vloer en de muren krijgen een 

nieuwe lik verf waardoor De Leuning weer één en al frisheid uitstraalt!  

Met deze Leunflits brengen we u op de hoogte van de laatste stand van zaken 

en half september ontvangt u een reguliere Leuninfo.  

M.b.t. de laatste cijfers is het RIVM gematigd optimistisch en vooralsnog lijkt 

het alsof de gevreesde tweede golf (voorlopig) is afgewend!  

Tegelijkertijd  blijven de aangescherpte regels nog altijd van kracht.  
  

Gepuzzel   
Door de huidige stand van zaken is het een heel gepuzzel welke activiteiten we misschien 
weer kunnen opstarten waarbij de veiligheid van u en onze vrijwilligers en medewerkers te 
allen tijde wordt gewaarborgd. Uiteraard houden we u op de hoogte!  
 
Testen  
Momenteel wordt er op zeer beperkte schaal en gefaseerd getest met een aantal activiteiten 
om te ervaren waar eventuele knelpunten zitten en hoe we dit anders zouden kunnen doen.   
We begrijpen dat er veel van uw geduld wordt gevraagd maar we verzekeren u dat we er 
alles aan doen om op de één of andere manier een oplossing te vinden.  
 
Beperkte faciliteiten/activiteiten 

 Sinds begin juni kunt u in De Leuning weer terecht voor de wasservice van Newasco en 
voor uw rijbewijskeuring.  

 De FTB houdt iedere dinsdagochtend spreekuur van 09.00-10.00 uur  

 Woensdagochtend wordt er Jeu de Boules gespeeld in de Pekingtuin 

 Gym start vrijdag 4 september en ook dit vindt plaats in de Pekingtuin 
Aanmelden voor bovenstaande faciliteiten/activiteiten kan bij de receptionistes.  
 
Vanzelfsprekend is het 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 
terug in De Leuninfo van afgelopen juni.  
 
Vragen 
Wanneer u ergens mee zit of vragen heeft, schroom dan  
niet om contact met ons op te nemen. De receptionistes  
zitten voor u klaar om uw telefoontjes te beantwoorden.  
 
Blijf gezond en houd moed want alleen samen krijgen  
we Corona onder controle! 
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Welzijnscentrum De Leuning 
Website: www.welzijnbaarn.nl 
Email: Practiviteiten@welzijnbaarn.nl   
www.facebook.com/welzijnbaarn 
T/m vrijdag 11 september 2020 is de receptie open van 09.00-12.00 uur 
 

MET INGANG VAN MAANDAG 14 SEPTEMBER  2020 GELDT:  
. Beperkte dienstverlening 
· Ontmoetingsactiviteiten voor kleine groepen 
· Receptie open van 09.00 – 16.00 uur 
 
 

WE ZIJN TELEFONISCH BEREIKBAAR OP ONDERSTAANDE NUMMERS:  

Algemeen nummer Welzijnscentrum De Leuning  - 035-5422020 
 
 

Seniorenbus       - 035-5421129 
We blijven rijden voor noodzakelijke ritten; dit alleen 
voor inwoners die klachtenvrij zijn en zolang de  
bemensing het toelaat.  
 
 

Aanmelden telefooncirkel     - 035-5422020 
Email Leuning@welzijnbaarn.nl 
 
 

Meldpunt Eenzaamheid      - 035-5418600 
Email meldpunteenzaamheid@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 Leunflits 
Samenstelling/opmaak  Anja van de Beek/Anita van der Linden 
Email adres    Practiviteiten@welzijnbaarn.nl  
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