
Colofon

Samenstelling, eindredactie en 
opmaak: Mariken Bokeloh.
T: 035 541 86 00
E: mariken.bokeloh@pitbaarn.nl

Vrijwilligers 
gezocht

Er staan leuke vacatures 

online op de vacature-

bank van Welzijn Baarn 

voor vrijwilligerswerk.

We nemen er een paar 

onder de loep! 

Scoutingleiding (M/V) 

gezocht voor kinderen 

van 5-7 jaar & 7-11 jaar

Scouting Ernst van Kempengroep

Draag je graag bij aan de 

ontwikkeling van kinderen, om 

maatschappelijk betrokken te 

zijn en vind je het leuk om in 

een hecht team samen te wer-

ken? Dan zoeken we jou!

We zoeken speltakleiding voor 

7-11 jarige kinderen; de welpen.

Wekelijks op zaterdag van 

09:30-12:00 uur. Van tevoren 

bereid je de opkomst voor en na 

afloop evalueer je met je team. 

Of bij de De bevers wekelijks 

op zaterdag van 12:00-14:00 uur. 

Ook hierbij van te voren voorbe-

reiding en evaluatie nadien.

Klusman/vrouw

Frontaalkunst

Frontaalkunst zoekt iemand 

die affectie heeft met mensen 

met een beperking en ook nog 

handig is. Geduld, een relaxte 

houding en humor zijn een pre.

Kun je schilderijen inlijsten, 

schildersdoek opspannen, 

stellingkasten bouwen en/of 

assisteren bij de inrichting van 

tentoonstellingen, dan ben je 

van harte welkom.

Locatiecoördinator Baarn-Soest

Rode Kruis

De Locatiecoördinator geeft 

richting en sturing aan de locatie 

en zorgt voor de uitvoering van 

de diverse activiteiten en de 

voorgenomen doelstellingen 

zoals bepaald in het werkplan. 

Je bent het aanspreekpunt 

voor de Districtsmanager, het 

Districtsbestuur en alle vrijwil-

ligers binnen de locatie. Je werkt 

samen met de andere Loca-

tiecoördinatoren binnen het 

werkgebied en neemt deel aan 

relevante overleggen binnen het 

district. De tijdsinvestering is 

4-6 uur per week.

Pit Baarn
Oranjestraat 8
3743 GD Baarn
Eemnesserweg 17
3743 AD Baarn

Openingstijden:
maandag:    09.30-12.30 uur
dinsdag:      09.30-12.30 uur
woensdag:  16.00-19.00 uur
donderdag: 09.30-12.30 uur
vrijdag:      09.30-12.30 uur

Algemeen nummer: 
035 - 303 78 88 (buiten deze tij-
den kunt u een voicemailbericht 
inspreken of een e-mail sturen 
naar info@PitBaarn.nl )
www.pitbaarn.nl

Pit Baarn

Ik woon al 30 jaar met veel 
plezier in mijn woning. Nu ik 
ouder word merk ik dat het 
traplopen steeds moeizamer 
gaat. Ik wil wel verhuizen naar 
een gelijkvloerse woning maar 
kijk ontzettend op tegen de 
verhuizing. Dat gaat me alleen 
nooit lukken, kan iemand met 
me meedenken?  

Vraag het Pit!

leandra.hubers@pitbaarn.nl  

06 138 602 05

www.vrijwilligerinbaarn.nl

Gouderom Podium
verbindt senioren op een positieve en creatieve manier.

Babette van der Veen is oprichtster 

van ‘Gouderdom’: het platform 

voor senioren op een creatieve en 

positieve manier verbindt. 'Mijn 

motto is: Ouder worden is Goud! 

Weg met de spreekwoordelijke 

geraniums en op naar ’grijs en 

gelukkig’! 

Het idee voor Gouderdom

'Al 7 jaar organiseer ik in januari 

een Nieuwjaarsdiner bij ons 

thuis. We nodigen tien ouderen 

uit voor wie de wintermaanden 

misschien wat lang duren en voor 

wie de donkere dagen echt donker 

zijn. Onze gasten komen bij ons 

thuis eten. Er zijn vrienden, er is 

iemand die muziek komt maken, 

er is heerlijk eten en ondertussen 

rennen de kinderen rond in 

pyjama. Iedereen zit met elkaar 

aan tafel en geniet van het contact, 

jong en oud.

Mooie gesprekken, humor en 

wijsheden

Het is altijd weer een magische 

avond. Een avond waar mooie 

verhalen naar boven komen. 

Er wordt gelachen, gepraat en 

soms zelfs gedanst. Mensen 

leggen contacten en sluiten 

vriendschappen. En dat is voor alle 

aanwezigen enorm waardevol. Zo 

een kleine moeite en zo veel effect. 

Vanuit die gedachte – de oprechte 

verbinding, het delen van verhalen 

en wijsheden – is het idee voor 

'Gouderdom' ontstaan.

Hoe we mensen samen brengen?

Op verschillende creatieve 

manieren proberen we te 

verbinden. Online en offline. Online 

hebben we hebben bijvoorbeeld 

een betaald lidmaatschap: Club 

Gouderdom, waar persoonlijke 

aandacht voorop staat. Maar 

ook een snel groeiende besloten 

gratis Facebookgroep. In de groep 

behandelen we uiteenlopende 

onderwerpen en is er ruimte 

daarover met elkaar in gesprek te 

gaan.

Evenementen, ook in Baarn!

En sinds dit jaar kunnen we 

gelukkig ook ‘live’ evenementen 

organiseren! Hoe fijn! We werken 

steeds meer samen met musea en 

theaters om leuke activiteiten voor 

senioren te kunnen neerzetten. In 

Baarn zullen we bijvoorbeeld in 

maart van start gaan bij Theater de 

Speeldoos. Om de maand verzorgen 

we daar ‘Het Gouderdom Podium’! 

Een terugkerend evenement 

waar de gasten kunnen genieten 

van een leuke voorstelling en 

tegelijkertijd nieuwe sociale 

contacten op kunnen doen! Er zijn 

ronde tafels, niemand zit alleen 

en na de voorstellingen zullen we 

met elkaar napraten aan de hand 

van leuke stellingen of vragen. 

Uiteraard onder het genot van een 

hapje en een drankje! 

Het eerste ‘Podium’ is dinsdag 

22 maart waar Musiccare zal 

optreden met nostalgische live 

muziek en een verhaal om bij weg 

te dromen! Ik kan niet wachten om 

de bezoekers te mogen ontvangen!'

Meer informatie

Wilt u meer weten over Gouderdom 

of een van de evenementen? Kijk 

dan op www.gouderdom.nl/actueel

Heeft u hulp nodig bij uw 

belastingaangifte? Wij kunnen 

u helpen als u een laag inkomen 

heeft.

1 Wat heeft u nodig?

· DigiD (ook van eventuele partner)

· Jaaropgaven van alle inkomsten

· Zorgkosten (medicijnen, tandarts 

en andere medische kosten) 

die niet vergoed zijn. Graag 

betaalbewijzen meenemen.

· Giften aan goede doelen met 

betaalbewijzen

2 Voor wie is deze hulp bedoeld?

Voor mensen met een inkomen 

tot 130% van de geldende 

bijstandsnorm. Als uw inkomen 

hoger is, dan kunnen we u 

verwijzen naar een betrouwbare 

partner of u kunt via de vakbond 

de aangifte in laten vullen tegen 

een gereduceerd tarief. Ook kunt u 

Pit Baarn: Anja van de Beek–Boshuizen. 
vrijwilligers bemant al jaren de 

receptie van Welzijnscentrum De 

Leuning aan de Oranjestraat 8. 

Een ander deel van de vrijwilligers 

rijdt al ruim 40 jaar rond in 

de, waarschijnlijk welbekende, 

blauwe bussen. Zo worden 

inwoners naar plekken in en 

rondom Baarn vervoerd. 

Deze groep capabele 

en enthousiaste 

vrijwilligers mag ik 

ondersteunen en 

begeleiden.

Het liefst werk ik 

op de achtergrond 

om anderen zo veel 

mogelijk te helpen en 

in hun positie te zetten. 

Alle vrijwilligers brengen 

op hun eigen manier mooie 

eigenschappen en veel ervaring 

mee. Deze willen en kunnen zij, op 

welke manier dan ook, in zetten 

vooranderen. 

Dit begeleiden en ondersteunen 

is het mooiste dat ik in mijn werk 

mag doen."

Pit Baarn is het informatie- en 

adviespunt voor iedereen in de 

gemeente Baarn in de leeftijd 

van 0 - 100+. U kunt bij Pit Baarn 

terecht met al uw vragen over 

zingeving, ontmoeten, gezondheid, 

inkomen, opgroeien, opvoeden, 

verzorgen, welzijn, werk, wonen en 

zorg. Bij wie u moet zijn, willen wij 

de komende tijd zichtbaar maken, 

door de medewerkers aan u voor 

te stellen. Wat doen zij eigenlijk en 

waar kunt u hen voor aanspreken? 

Deze week, Anja van de Beek, een 

vertrouwd gezicht op de locatie 

Oranjestraat 8:

"Ondanks dat ik niet in Baarn 

geboren ben voel ik mij na alle 

werkzame jaren in Baarn een 

“bijna echte” Baarnaar’.

Binnen Pit Baarn ben ik 

verantwoordelijk voor zowel de 

organisatie van het vervoer, als 

‘bewegen voor ouderen’ en de 

verhuur van zalen voor externen. 

Ook ben ik vertrouwenspersoon 

voor alle vrijwilligers en bezoekers 

van de organisatie. Een deel van de

Wie is we is wie
bij Pit Baarnbij Pit Baarn

Hulp nodig bij uw belastingaangifte? bij de Belastingdienst terecht voor 

hulp.

3 Wanneer kunt u terecht?

U kunt een afspraak maken 

voor de 2e maandag van de 

maand, in de maanden maart 

en april is er wekelijks een 

afspraakmogelijkheid.

Voor vragen en een afspraak kunt u 

terecht bij een van de medewerkers 

van Administratie&Meer:

Telefoon: 035-54 36 222

Brunchen in de 

Leuning
Vrijdag 25 maart is het weer 

mogelijk van een heerlijke brunch 

te genieten. De brunch begint om 

12.45 uur en vanaf 12.30 uur bent 

u van harte welkom! Een leuk 

initiatief waarbij u niet alleen 

lekker eet, maar ook anderen 

ontmoet. U wordt verzocht vooraf 

te reserveren bij de receptie van 

de Leuning aan de Oranjestraat 8, 

tot uiterlijk dinsdag 22 maart 12.00 

uur. U wordt vriendelijk verzocht 

om van tevoren en met pinpas te 

betalen. De brunch kan niet meer 

kosteloos worden afgezegd. 

Na de de brunch kunt u zich via  de 

inschrijflijst bij de receptie voor de 

volgende week weer aanmelden. 

Inschrijven tot dinsdag 12.00 uur 

voor de desbetreffende brunch.

Heeft u een allergie, meld het ons. 

Meer van dit soort activiteiten 

vindt u via www.pitbaarn.nl.
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