
Agenda: 
Donderdag 29/09 
Start Run your Study
Een introductie op een effectieve en eenvoudige manier om je 
mentaal en fysiek beter te voelen.  
Startbijeenkomst 27 september in Welzijnscentrum de Leuning, 
Oranjestraat 8, Baarn. Eerste training 29 september.
Tijd: 9:30
Aanmelden: www.runyourstudy.nl
 
Oud Geleerd, jong gedaan
Georganiseerd door de Pit Baarn, college 2
Locatie: Theater de Speeldoos, Rembrandtlaan 35, Baarn
Tijd: 15.00 tot 16.00

Fietsen*
Locatie: Welzijnscentrum de Leuning, Oranjestraat 8, Baarn
Tijd: 9.30 tot 12.00

Mannen onder elkaar*
Locatie: Welzijnscentrum de Leuning, Oranjestraat 8, Baarn
Tijd: 10.00 tot 12.00

Vrijdag 30/09 
Sjoelen*
Locatie: Welzijnscentrum de Leuning, Oranjestraat 8, Baarn
Tijd: 10.00 tot 12.00

Lunchconcert 
Locatie: bij de Paaskerk, Oude Utrechtseweg 4a, Baarn
Tijd:12 uur
Aanmelden en info: www.zininbaarn.nl
 
Zaterdag 1/10 
Schaken in de Pekingtuin
Locatie: Pekingtuin
Tijd: 11.00 
Aanmelden niet nodig

Maandag 3/10
Computer en tablet inloop
Locatie: Welzijnscentrum de Leuning, Oranjestraat 8, Baarn
Tijd: 13.30 tot 15.30 
 
Dinsdag 4/10 
In gesprek met Latifa
Met een kopje koffie bespreken we de (on)mogelijkheden 
die met financiën te maken hebben.
Georganiseerd door Pit Baarn  
Locatie: De weggeefwinkel, Brinkzicht 24 in Baarn
Tijd: 10.30 - 12.00 uur 
Aanmelden niet nodig

Inloop de Ontmoeting* 
Locatie: Welzijnscentrum de Leuning, Oranjestraat 8, Baarn
Tijd: 10.00 uur
 
Woensdag 5/10
Koersbal* 
Locatie: Welzijnscentrum de Leuning, Oranjestraat 8, Baarn
Tijd: 10.00 uur

Creatief ontmoeten*
Locatie: Welzijnscentrum de Leuning, Oranjestraat 8, Baarn
Tijd: 13.30 uur
  
Donderdag 6/10
Oud Geleerd, jong gedaan
Georganiseerd door de Pit Baarn, college 3
Locatie: Theater de Speeldoos, Rembrandtlaan 35, Baarn
Tijd: 15.00 tot 16.00
Aanmelden niet nodig

Brei en haakcafé*
Locatie: Welzijnscentrum de Leuning, Oranjestraat 8, Baarn
Tijd: 9.30 tot 12.00

Klaverjassen*
Locatie: Welzijnscentrum de Leuning, Oranjestraat 8, Baarn
Tijd: 9.30 tot 12.00

*Voor de activiteiten bij Welzijnscentrum de Leuning wordt per keer 
een onkostenvergoeding voor koffie en thee van € 2,20 gevraagd. 
Aanmelden niet nodig.

De Week tegen Eenzaamheid is voor iedereen. Los van dat deze 
week deze nationale naam draagt, spreken wij in Baarn liever van 
de Week van Ontmoeting. De hele week worden er verschillende 
activiteiten georganiseerd door vele aanbieders in Baarn. 
Ondernemers, sociaal professionals, stichtingen en verenigingen 
hebben de verbinding opgezocht om deze week invulling te geven. 
In de agenda hiernaast lees je wat er georganiseerd wordt en hoe je 
je kunt opgeven. Wij hopen je te ontmoeten bij een (of meer) van de 
vele activiteiten! Hou de Baarnsche Courant de komende week in de 
gaten, de activiteiten komen volop voorbij.

Omkijken naar elkaar = het verschil maken!

Week van de ontmoeting: 
29 september t/m 6 oktober

Kom erbij en doe mee

Geef Eenzaamheid een gezicht

Tijdens de Week tegen Eenzaamheid  
kun je de personaborden met 
persoonlijke verhalen bekijken in 
het gemeentehuis in Baarn. De 10 
persona’s verbeelden een grote 
groep mensen van uiteenlopende 
leeftijden die zich wel eens eenzaam 
voelen, van de 10-jarige Thijs tot 
de 83-jarige Hendrik. De persona’s 
laten zien dat de achtergronden en 
omstandigheden heel verschillend 
kunnen zijn. En dat eenzaamheid bij 
veel mensen voorkomt, ook al zou je 
dat misschien niet vermoeden. De 
persona’s geven eenzaamheid een 
gezicht.

contact@eenzaamheidbaarn.nl

Wij wensen je een mooie week!
Heb je algemene vragen over het Een tegen Eenzaamheid program-
ma in Baarn? Kijk op www.eenzaamheidbaarn.nl of neem contact 
met ons op.
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Omkijken naar elkaar en aandacht hebben voor een ander 
is altijd belangrijk. In de Week tegen Eenzaamheid en op de 
Nationale Kringloopdag is het extra fijn om gezellig samen een 
Vintage Tour te maken. Op 1 oktober 2022 organiseert Stichting 
KringloopCentrum Baarn-Bunschoten-Nijkerk een geweldige 
Vintage tour.

Nodig iemand uit die je lang niet hebt gesproken, een buurvrouw 
met wie je al wilde afspreken maar waar het steeds niet van komt, 
naar je moeder, vader, tante, oom, neefje, nichtje, een collega die 
lang niet hebt gezien, vraag ze om mee te gaan naar deze leuke 
Vintage Tour. Ga samen langs alle 3 de Kringloopcentra’s om lekker 
te struinen, achter de schermen te kijken, draai mee aan het rad 
van fortuin voor mooie kortingen, ga op de foto in de leuke vintage 
fotohoek. Kortom maak er een gezellige dag van! 

Overal in Baarn zijn de folders met 
informatie neergelegd, hierop de route, een 
kortingsbon, een ansichtkaart om 
iemand uit te nodigen om mee te gaan. 

Tover vandaag een glimlach op iemand’s gezicht!

Vintage tour - Nationale Kringloopdag
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Vragen over het project 
Een tegen Eenzaamheid? 
Neem contact op met: 
Krista Peeters
- projectleider - 
06 27438395

Zijn er vragen over de Vintage tour? 
Stel ze dan op 085-0185579
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