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Leunflits –  

Het is nog altijd (een echte Hollandse) zomer ook al doet het soms wat 

herfstachtig aan met de regen en bescheiden temperatuur. Het is daarom ook  

rustig in De Leuning. Een aantal activiteiten gaat gewoon door, andere 

activiteiten hebben een zomerstop en gaan begin september weer van start. 

Bovendien hebben we nog altijd te maken met de Corona beperkingen en we 

kijken vol verwachting uit naar de volgende persconferentie van Premier Rutte 

waarin hij hopelijk aankondigt dat m.i.v.  21 september de 1,5 mtr. afstand tot 

het verleden behoort! 
 

Wanneer de 1,5 mtr afstand wordt geschrapt betekent dit dat De Leuning echt álle 
activiteiten kan opstarten. We staan in de startblokken zodat we z.s.m. na de 
persconferentie ook echt aan de slag kunnen. Echter, één en ander gaat gepaard met veel 
mitsen en maren zoals u in de persconferentie van Premier Rutte heeft kunnen horen. 
Veel hangt af van het aantal besmettingen wat o.a. de vakantiegangers vanuit het 
buitenland mee terugnemen naar Nederland.  
 

Maar……we blijven positief en gaan ervan uit dat het dit keer doorgaat, zodat we, na zo’n 1,5 
jaar, op feestelijke wijze het gebruikelijke programma kunnen opstarten.  
Rond de 20ste september zal er een uitgebreide Leuninfo uitkomen met daarin de actuele 
informatie en een overzicht met omschrijving van de activiteiten waaraan u kunt deelnemen.  
 

Meer informatie vindt u op de Seniorenpagina in de Baarnsche Courant en op onze website 
www.welzijnbaarn.nl. Daarnaast kunt u bellen met onze receptie of misschien vindt u het fijn 
om even bij ons binnen te lopen met uw vraag. Wellicht kunnen wij hem beantwoorden en 
anders wat tips geven waar u terecht kunt met uw vragen.  
 

U bent natuurlijk ook van harte welkom om een kopje koffie/thee te komen drinken, de 
gastvrouwen/heren staan voor u klaar!  
 

We wensen u nog een fijne zomertijd met wat beter weer en graag tot ziens in De Leuning!   

 
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 Welzijnscentrum De Leuning & Seniorenvervoer 
Anja van de Beek       -  06-22720192 
Email Anja.vandebeek@welzijnbaarn.nl  
 
Coördinator Welzijnscentrum De Leuning & Buro Vrijwillige Inzet 
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 Leuninfo 
Samenstelling/opmaak   Anja van de Beek/Anita van der Linden 
Email       Practiviteiten@welzijnbaarn.nl  
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