
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versoepelingen  
Eindelijk is het zover, De Leuning gaat 
weer open en m.i.v. donderdag 27 januari 
wordt een groot aantal activiteiten  
opgestart.  
We hebben nog altijd te maken met 
beperkende maatregelen en dit betekent 
dat we teruggaan naar de situatie van 
vòòr 14 december 2021. Op de volgende 
pagina vindt u meer gedetailleerde 
informatie.   
We begrijpen dat we sommigen van u nog 
moeten teleurstellen, tegelijkertijd hopen 
we van harte ook u binnenkort weer te 
mogen begroeten in De Leuning.  
Volgens de diverse experts zijn we op weg 
naar het einde van de Pandemie en 
misschien kunnen we over niet al te lange 
tijd de verschillende beperkingen achter 
ons laten.  
Dat is in ieder geval onze vurige wens 
want we willen niets liever dan u allen te 
kunnen verwelkomen!  
 
 

Activiteiten en Diensten 
Naast de activiteiten welke worden 
opgestart kunt u natuurlijk ook gebruik 
maken van de Seniorenbus, Newasco was 
service en de rijbewijskeuringen. In de hal 
van De Leuning kunt u terecht voor het 
lenen van een boek en het inleveren van 
doppen en oude cartridges e.d.  
 
Wanneer u buiten onze openingstijden 
vragen heeft, dan kunt u ook onze, geheel 
vernieuwde, website www.Pitbaarn.nl 
bezoeken. U vindt daar veel informatie 
over allerlei Baarnse organisaties, 
regelingen en tips. Wellicht kunnen 
degenen zonder internet bij 
familie/vrienden/buren of in de 
bibliotheek onze website bezoeken. Het is 
zeker de moeite waard. 

 
 

http://www.pitbaarn.nl/
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Activiteiten 
We zijn natuurlijk heel blij dat we een aantal activiteiten kunnen opstarten zodat u elkaar 
weer kunt ontmoeten! Helaas kunnen we niet overal de 1,5 mtr. afstand realiseren wat 
betekent dat volgende activiteiten voorlopig nog stilliggen: 
Bridge -Brunch - Klaverjassen - Koersbal - 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 persoonlijk contact met u 
opnemen. 
 
Heeft u toch nog vragen of twijfels over bepaalde zaken, neem dan contact op met de 
receptie, Leandra Hubers tel.: 06-13860205 of Anja van de Beek tel.: 06-22720192 
 

Belcirkels 
Onze belcirkels zijn nog altijd 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 want 
door er voor elkaar te zijn, komen we door deze periode heen. 
 

Seniorenbus 

De Seniorenbus rijdt dagelijks van 08.45-17.00 uur naar ziekenhuis, arts, tandarts, fysio, 
supermarkt, kapper, hospice enz. 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. 
U kunt uw ritten van maandag t/m vrijdag alléén telefonisch van 9.00-16.00 uur reserveren 
bij de receptioniste.  
 

Newasco 
Newasco is zoals gebruikelijk iedere vrijdag aanwezig in De Leuning voor het wegbrengen en 
ophalen van uw was. Verderop vindt u een overzicht van de RIVM richtlijnen welke wij 
hanteren en wij verzoeken u vriendelijk en dringend deze te respecteren wanneer u De 
Leuning binnenkomt om uw was te brengen/ophalen. 
 

OV Spreekuur 
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV? Maak dan gebruik van het telefonisch 
spreekuur en bel 033-2082380.  
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 09.00-12.00 uur kunt u contact opnemen.  
Meer informatie, locaties en tijden: www.doemeemethetov.nl 
 

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 februari is de eerstvolgende 
mogelijkheid om te worden gekeurd.  

http://www.doemeemethetov.nl/
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 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.   
 

 Maatregelen binnen De Leuning:  
• 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. 

• 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.  

 

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 Pit Baarn www.Pitbaarn.nl  
 

Algemene 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    
 

Heeft u nog vragen/zijn er onduidelijkheden, belt u dan met de receptie. Van maandag t/m 
vrijdag is de receptie van 9.00-17.00 uur telefonisch bereikbaar.  

http://www.pitbaarn.nl/
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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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