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Pit Baarn
Herkent u dit?

“Ik houd erg van winkelen en 
geef veel geld uit aan kleding. 
Dit merk ik helaas aan mijn por-
temonnee; er bijft niet veel over 
voor andere zaken. Wie kan mij 
helpen om beter met mijn geld te 
leren omgaan?”   

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

CMYK kleuren :

Marika Smits

In de aanloop naar de Week tegen 
Eenzaam (1-8 oktober) kunnen 
we er niet onderuit: eenzaamheid 
is een belangrijk thema, eigenlijk 
altijd wel. Er zijn altijd en overal 
mensen die zich alleen of eenzaam 
voelen. Soms, vaak, of altijd. 

Ik ben niet deskundig  als 
het gaat om constante diepe 
zielseenzaamheid die een mens 
kan voelen, en die leidt tot een 
diepgevoelde leegte, ernstige 
depressie en soms ook tot de wens 
om niet meer  te leven. Daar kan 
ik niemand van afhelpen, maar 
deskundigen (soms/vaak?) wel. 
Maar eenzaamheidsgevoelens 
door verlies van een dierbare, van 
werk, gezondheid en vitaliteit, 
of door een fysieke beperking, 
verandering van woonomgeving, 
het ontbreken van zinvolle 
bezigheden en contacten, daarin 
ben ik – net als velen onder 
ons – wel ervaringsdeskundig 
te noemen. Die gevoelens 

Sporten tegen eenzaamheid, lukt dat?

kunnen ons allemaal treffen, we 
kunnen allemaal in zo’n situatie 
terechtkomen. Hoe kunnen wij 
die daarmee worstelen onszelf 
helpen? Hoe kunnen we een 
ander die daarmee worstelt 
helpen?

EENZAAMHEID HERKENNEN
Allereerst bij jezelf: ben ik 
eenzaam? Waarom voel ik me 
zoals ik me voel? Wat kom ik 
tekort, wat zou ik zelf kunnen 
doen? Als het om iemand anders 
gaat: Wat is er met hem of haar 
aan de hand? Kunnen we erover 
praten, Kan ik die persoon 
helpen? Of moet ik bij de juiste 
instantie hulp voor die ander 
zoeken?  Merk je dat iemand in je 
omgeving zich eenzaam voelt, en 
kun jij daar weinig aan doen, dan 
kun je dat melden bij:
Meldpunt Eenzaamheid Baarn  
Welzijn Baarn 
Oranjestraat 8, 3743 GD Baarn 
035-5418600 
meldpunteenzaamheid@
welzijnbaarn.nl

Maar ook als jij je eenzaam voelt 
en niet weet wie jou kan helpen, 
kun je daar terecht.

GRIJP AAN WAT ER IS  Of het 
nu jezelf of een ander betreft, 
het is heel belangrijk om te 
weten WAT jij of de ander mist. 
Vervolgens kun je je afvragen 
HOE of WAARMEE dat gemis zou 
kunnen worden ingelost. Zinvolle 
bezigheden vinden in een om-
geving waar je je prettig voelt, en 
waar je dat samen met anderen 
kunt ervaren en delen, is een goed 
begin. Maar het is geen eenvoudig 
recept, want ieder mens is anders. 
Ieder mens heeft eigen gevoelens 
en behoeftes. En soms heb je tijd 
– maar zeker ook energie – nodig 
om daar achter te komen en je 
zoektocht in gang te zetten. Maar 
ga je eenmaal op weg, dan kun je 
verrast worden door wat je blij 
maakt.

WAT MAAKT JOU BLIJ? De 
een houdt van breien, de ander 
van schilderen. De een houdt van 

spelletjes waar de ander van gruwt. 
Van lezen, muziek, wandelen, 
klaverjassen, noem maar op. De 
een kan goed alleen zijn, de ander 
heeft vaak gezelschap nodig. Maar 
wanneer je je passie kunt delen 
met anderen maakt dat je rijker, 
en maak je ook vrienden. Dus 
zoek en vind, maar neem de tijd. 

SPORT VERBROEDERT  maar 
kan ook tot felle rivaliteit leiden. 
Een sport beoefenen, daar kun 
je heel fanatiek in zijn, maar 
je kunt het ook ontspannen 
samen met anderen als zinvol 
EN gezellig ervaren. Gezond 
en matig inspannend bewegen 
hebben we allemaal nodig, dus 
als je dat regelmatig doet samen 
met anderen, op een manier die 
bij je past, kan dat je heel blij 
maken. En gewoon wandelen kan 
voor jou ook genoeg zijn. Als je 
niet weet wat bij jou past, of als je 
niet weet wat je waar of hoe aan 
sport zou kunnen doen, moet je 
dat uitzoeken. Irene de Jong, in 
dienst bij de Gemeente Baarn, 
o.a. als jeugdsportcoördinator, en 
coördinator Aangepast sporten, 
kan je daarbij helpen:
Irene de Jong
0649900591
I.deJong@baarn.nl

SPORTEN MET EEN 
HANDICAP  We hoeven niet
allemaal mee te kunnen doen aan 
de Paralympics. Maar sporten of 
bewegen – waardoor je ook uit 
je isolement kunt komen – wil je 
waarschijnlijk ook wel als je een 
beperkende handicap hebt. Maar 
wat is voor jou geschikt en waar 
kan je dat vinden? Irene de Jong 
kan je ook om dat uit te zoeken. Zij 
heeft daarvoor een heel netwerk 
binnen de Regio Eemland. 

Op internet heb ik naar over dit 
thema enkele goede websites 
gevonden met informatie waar je 
wat aan kunt hebben. 
www.gezondheidsplein: 
Kan je sporten met een handicap?
www.allesoversport.nl: 
Sporten met een handicap.
www.gezondheidsnet:  
Sporten met een handicap.

Vrijwilligerswerk 
onder de loep
Week 38 – 2020

De Blinkert:
Kookvrijwilliger
Kun jij lekker koken en wil je een ander 
graag meenemen in je enthousiasme? 
Dan ligt hier een kans! De kookgroepen 
van verschillende afdelingen zoeken 
mensen die met hen de dagelijkse, 
gezamenlijke, warme maaltijd wil 
bereiden.

Lyvore Santvoorde:
Sportieve Duofietser(s)
Wij zoeken sportieve fietsers die graag 
met een van onze ouderen buiten 
wil gaan fietsen. Dit gebeurt middels 
een Duo-fiets met trapondersteuning, 
waarin men naast elkaar zit.

De Eemhorst: 
Koffie schenken aan ouderen 
op de zorgboerderij
Koffie schenken; een praatje maken; 
een wandeling over de boerderij 
maken; de krant doornemen of een 
spelletje doen; daar waar behoefte aan 
is én wat bij u als persoon past.

Alzheimer Café:
Gastheer/vrouw
Wij zoeken iemand die beschikt 
over enige kennis, inzicht en 
inlevingsvermogen ten aanzien van 
mensen met dementie en hun naasten, 
en kan zorg dragen voor een warme 
ontvangst en een veilig klimaat voor 
onze gasten.

Historische Kring Baerne: 
Klussers voor Oude Begraafplaats
Wij zoeken mensen die graag buiten 
werken en graag bezig zouden 
zijn met onderhoud en restauratie 
van de monumenten op de Oude 
Begraafplaats.

Meer weten of reageren op deze of 
andere 49 inspirerende functies? 
www.vrijwilligerinbaarn.nl 
Eemnesserweg 17 
3743  AD  Baarn
Telefoon: 06 – 51030606 
Tijdens kantooruren!

Het is in elk geval niet ongezond!

Nieuws vanuit De Leuning

ENKELE 
AANDACHTSPUNTEN
–  De Leuninfo voor september 
is er. Daarin zijn alle activiteiten 
die zijn opgestart of binnenkort 
weer beginnen vermeld. Ontvangt 
u hem niet in de brievenbus of 
per email, dan kunt u hem bij de 
receptie in De Leuning ophalen.
–  Bereikbaarheid receptie 
De Leuning:  Van maandag t/m 
vrijdag (9.00 - 16.00 uur) kunt u 
langskomen of bellen voor info 
over activiteiten en aanmelden, 
tel. 035 542 20 20. Voor reserveren 
Seniorenbus tel. 035 542 11 29. Zie 
ook De Leuninfo.
–  Ventilatie in De Leuning: In 
verband met extra ventilatie:  zorg 
bij bezoek aan het gebouw dat u 
warm genoeg gekleed bent. 
–  Betalen in de Leuning: kan 
uitsluitend per pinapparaat.
–  Coronaprotocol: Alle gedrags-
regels m.b.t. Seniorenbus en 
bezoekers, vrijwilligers en deel-
nemers activiteiten, staan op de 
website. Ga via Google: Welzijn 
Baarn + Corona Protocollen.

ALZHEIMER CAFÉ  
Maandag 21 september, aanvang 
14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur.
Thema: “De impact van corona 
op dementie.” Ook aandacht voor 
het feit dat het deze dag Wereld 
Alzheimer Dag is.

KOFFIE TIJDENS DE MARKT  
Gaat weer van start a.s. dinsdag 
22 september, aanvang 10.00 uur.  
Gast: wethouder Jannelies Visser 
(van 10 tot 11 uur). Zij houdt zich 
o.a. bezig met duurzaamheid, 
milieu, verkeer, de openbare 
ruimte, en volksgezondheid. 
Zij vertegenwoordigt tevens de 
plaatselijke regelingen van GGD, 
AVU, RMN en RUD. I.v.m. de 
coronamaatregelen moet u zich 
van tevoren aanmelden.

CREATIEF ZIJN IN DE 
LEUNING  Op maandagmorgen 
om 10.00 uur gaat ook de 
Creatief-groep weer aan de 
slag. Ook de Schilderclub op 
maandagmorgen, de Aquarelclub 
van Theo op woensdagmorgen en 

de Aquarelclub van Jos zijn weer 
volop aan de gang. 

In verband met de coronaregels 
werken ze met halve groepjes 
om de week. Ook voor sommige 
andere activiteiten is deze 
oplossing een mogelijkheid zodat 
iedereen om de week zijn of haar 
activiteit kan doen. 

C O M P U T E R / T A B L E T 
ADVIES/HULP gaat maandag 
28 september van start. Aanvang 
13.30 uur, alleen ondersteuning, 
geen cursussen. Let op: Alleen 
na telefonische aanmelding bij 
de receptie. U wordt teruggebeld 
voor een afspraak. We houden ons 
aan de coronaregels. Tel. 035 542 
20 20.
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