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Pit Baarn

Herkent u dit?

“Sinds een paar maanden heb ik 
een nieuwe vriend. Graag zou ik 
zijn kinderen willen ontmoeten,  
maar ik ben bang dat ze mij gaan 
zien als de ‘boze stiefmoeder’. 
Hoe kan ik de eerste ontmoeting 
met hen het beste aanpakken?”         

Vraag het Pit!
Mail: info@pitbaarn.nl
Bel: (035) 303 78 88 
www.pitbaarn.nl

Telefonische bereikbaarheid: 
Maandag t/m vrijdag
van  09.00 - 17.00 uur

In verband met zomervakantie 
vanaf week 31 zijn er aangepaste 
openingstijden. Zie voor meer 
informatie: welzijnbaarn.nl

CMYK kleuren :

Marika Smits

Simone Witteveen is “Relatie-
beheerder” bij Newasco Amers-
foort. We hadden een inspirerend 
gesprek over haar functie, haar 
grote betrokkenheid bij het 
bedrijf en de klanten, en ook over 
eenzaamheid.

NEWASCO, HOEZO?  Ik kende 
Timmers vooral als “wasserette” 
aan de Krabbelaan waar ik zelf 
mijn was ook weleens deed. Maar 
Timmers was natuurlijk veel meer. 

Niet alleen de was, maar ook de mensen

De wassalon verzorgde bijna 50 
jaar lang niet alleen de was voor 
veel particulieren, maar ook voor 
verschillende instellingen in 
Baarn. (Zie op Youtube het filmpje: 
45 jaar wassalon Timmers). 

Eind 2019 sloot wassalon Timmers 
haar deuren, en nam Newasco 
Amersfoort de diensten van 
Timmers over. Simone – die eerder 
al bij Timmers had gewerkt – werd 
vanwege haar ruime ervaring 
met de klanten gevraagd om het 
relatiebeheer op zich te nemen 

voor deze Amersfoortse vestiging, 
en doet dat nu van harte.

FAMILIEBEDRIJF  Simone 
heeft hart voor klanten, dan 
hoorde ik duidelijk uit haar 
verhaal. Maar vooral ook voelt 
zij zich zeker thuis in de cultuur 
en de uitgangspunten van dit 
Amersfoortse familiebedrijf. Zij 
heeft een groot hart en oog voor 
mensen. En daarmee kan ze ook 
binnen Newasco veel betekenen. 
Want Newasco noemt zich met 
recht een familiebedrijf. Zo lees 

Alle informatie over Vrijwilligerswerk 
in Baarn en vacatures vindt u op 
www.vrijwilligerinbaarn.nl 

Eemnesserweg 17 
3743  AD  Baarn
Telefoon: 06 – 51030606 
Tijdens kantooruren!
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Simone werkt met haar hart

Simone Witteveen

Mevrouw Klaassen belde op naar 
de wasserij: “Kunt u voor mij 
de was doen? Ik zie dat u in het 
telefoonboek staat als wasserette 
namelijk.” “Ja hoor mevrouw 
Klaassen, dat kunnen wij zeker!” 
“Oh, dat is mooi want mijn 
wasmachine is stuk gegaan en 
ik ben al 91 dus een nieuwe 
aanschaffen, dat doe ik niet meer. 
Dat ding gaat mij overleven, 
hahaha!” Ook ik lachte mee, en 
samen met mevrouw Klaassen 
moesten we hartelijk lachen om 
haar uitspraken.

Ik maak een afspraak met haar 
om even langs te komen voor een 
intakegesprek. Eenmaal bij haar 
thuis, heb ik een leuk gesprek. Ze 
vertelt mij over haar situatie en 
ik maak er uit op dat ze niet veel 
familie of mantelzorgers om zich 
heen heeft. Wel een maatje, zoals 
dat heet; iemand die met haar de 
boodschappen doet, elke week. Ze 
vindt het zelf niet erg, nee hoor, 
heerlijk dat alleen zijn!

We spreken af dat we één keer 
per maand de was komen halen 
en weer terugbrengen.  Tja, zoveel 
doet ze niet in de was dus dit is 
prima, zegt ze.

Als ik de eerste keer de was kom 
halen, zit er inderdaad maar heel 
weinig in de waszak. Als ik ernaar 
vraag, zegt ze dat ze soms wat 
kleding nog op een handwasje 
doet. “Wil je een kopje koffie?” 
“Nee hoor mevrouw Klaassen, ik 
moet helaas weer door naar een 
andere klant.” Dus ik sla de koffie 
beleefd af en maak nog een kort 
praatje.

En zo gaat het een paar maanden 
door. We halen de was op en 
brengen het weer keurig terug. 
Altijd staat mevrouw Klaassen 
te wachten, want ze weet precies 
hoe laat ik kom. Ze belt namelijk 
vaak naar de wasserij. En altijd 
maken we een praatje.

Op een dag vraag ik haar of ze 
nog weleens de deur uit gaat met 
iemand? “Nee, dat hoeft voor 
mij niet hoor. Er is hier weleens 
iemand geweest van een instantie, 
die dacht dat ik eenzaam was, 
maar dat is echt niet zo. Heerlijk 
vind ik het zo alleen!” 

Na een kleine twee jaar gewassen 
te hebben voor mevrouw 
Klaassen, werden wij opeens 
opgebeld door een verre neef 
die vertelde dat ze is overleden. 
De begrafenis was inmiddels al 
geweest, wat ik best jammer vond. 
We hadden het samen vaak over 
de begrafenisondernemer op de 
hoek die ze regelmatig langs zag 
komen. Het moest een simpele 
kist worden, precies zoals ze zelf 
was. Ik hoop dat haar wens nog 
uitgekomen is.

Ik denk nog vaak aan haar, 
aan haar humor en haar 
doortastendheid. 

Dag lieve mevrouw Klaassen
Het Newasco voor Thuis team

(Naam van de klant is fictief 
gehouden.)

Fijn dat de Seniorenbus weer 
rijdt. Voorlopig niet zomaar, maar 
voor wie het echt nodig heeft, 
rijden beide bussen weer op alle 
werkdagen. Er zijn 4 zitplaatsen 
beschikbaar in plaats van 7, en er 
is niet alle dagen een bijrijder.

PROTOCOL  
We zijn voorlopig niet klaar met 
corona, dus natuurlijk houdt 
ook u zich aan de regels van de 
RIVM i.v.m. eventuele klachten en 
gedrag (afstand, handen wassen, 
mondkapjes etc.). 
Het uitgebreide protocol voor de 
Seniorenbus kunt u afhalen bij de 
receptie van De Leuning ma. t/m 
vrijdag tussen 9 en 12 uur.
  
BELANGRIJKE REGELS 
VOOR DE BUS
–  Maak alleen gebruik van de 
Seniorenbus als dit echt niet 
anders kan.
–  Draag een mondkapje.
–  Reis alleen met de bus, of met 
leden van hetzelfde huishouden.
–  Houd afstand tot de chauffeur.

ik op hun website: ”Medewerkers 
zijn als gezinsleden en zo voelen 
ze het zelf ook.” 
En Newasco werkt volgens de 
normen van ISO 26000.

ISO 26000 is een internationale 
richtlijn voor Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen 
(mvo). Dwz.: duurzaam of maat-
schappelijk ondernemen, gericht 
op economische prestaties 
(profit), met respect voor de 
sociale kant (people), binnen de 
ecologische randvoorwaarden 
(planet): de triple-P-benadering.
Winst maken is nodig, maar 
het verbeteren van welzijn van 
mensen, en de toekomst van onze 
planeet, zijn daarbij cruciaal. Zo 
zijn er bij Newasco Amersfoort 
65 medewerkers vanuit de 
sociale werkplaats van Amsfort 
actief, die hier echt bij de familei 
horen. Daarnaast staat het blijven 
verbeteren van materialen en 
technieken hoog in het vaandel om 
duurzaamheid, energiegebruik 
en het milieu steeds verder te 
verbeteren. Veel over dit alles kun 
je lezen op newasco.nl.

NEWASCO IN BAARN  In Baarn 
doet Newasco de was voor een 
aantal zorginstellingen zoals 
Lyvore, Amaris Beweging 3.0, 
De Amerpoort, etc., en enkele 
hotels.  Daarnaast is er “Newasco 
voor thuis” waarbij een vaste 
contactpersoon de was haalt en 
brengt bij individuele klanten. 

Ook zijn er servicepunten zoals 
Schoonoord en De Leuning waar 
men zelf de was kan brengen 
en weer ophalen. Newasco 
komt dus achter de voordeur 
van veel zorginstellingen en 
ook particulieren binnen Baarn 
en heeft contact met klanten. 
Medewerkers horen en zien 
veel. Omdat het hier vaak om 
oudere en/of kwetsbare mensen 
gaat, worden zij regelmatig 
geconfronteerd met eenzaamheid. 
Dat signaleren en er iets aan doen, 
is voor Simone heel belangrijk. 
Ook zij heeft regelmatig met 
eenzaamheid te maken, en doet – 
ook vanuit haar functie –  mee aan 
de bestrijding ervan. 

SIMONES SPEERPUNTEN
Het Samenwerkingsverband 
Netwerk 1216 in Hilversum doet 
veel om in Nieuw Kerkelanden 
de eenzaamheid van ouderen te 
verminderen. Ook Simone helpt 
daar aan mee. Daarnaast neemt 
zij deel aan de Baarnse Lokale 
Coalitie “Een tegen Eenzaamheid” 
waar zij samen met Krista Peeters 
en Marloes Luijken van Welzijn 
Baarn (en anderen) werkt aan 
oplossingen om de eenzaamheid 
in Baarn aan te pakken.

Nu kun je hieronder een 
voorbeeld lezen over wat Simone 
achter de voordeur van een klant 
zoal meemaakt. 

Eenzaam? Of toch niet? Seniorenbus nodig?
Houdt u aan de regels en mis de bus niet!

–  Let op: Stap zelf in en uit. Er is 
geen bijrijder. Hulp nodig? 
Neem dan iemand uit uw 
contactenkring mee, en reserveer 
voor 2 personen.
–  Ga achterin zitten.
–  Doe zelf de veiligheidsgordel 
om.
–  Betaal met pin of contactloos, 
vermijd contante betalingen.
–  Was vlak vóór de rit uw handen 
min. 20 sec. met zeep. Droog ze 
met een papieren handdoekje.
–  Volg altijd de aanwijzingen van 
de chauffeur op.

RESERVEREN
–  Bel de receptie van De Leuning 
minstens 1 dag tevoren (liefst 
eerder).
–  Bel maandag t/m vrijdag tussen 
9 en 12 uur.
–  De bussen rijden tussen 9 en 16 
uur. Reserveer niet voor daarna.
–  Overleg in geval van twijfel met 
de receptioniste wat wel of niet 
mag of kan. 
– Telefoonnummer: 035 542 11 29.
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