
12 juli: WIJNPROEVERIJ bij Erkens. We verzamelen bij 
de Veluwehal om 14.00 uur met de fiets. 
Deelname: € 7.50  
Betaalcode bij bankbetaling 7217 
Opgave en betaling uiterlijk 27 juni 2019 
 
 
 

11 juli: FILM De Wilde Stad, van de makers van de 

nieuwe wildernis. Een meeslepende film over het 
ongetemde dierenrijk in een urban jungle. Een film met 
verrassende plotwendingen gezien door de ogen van 
de avontuurlijke stadskat, Abututu. Aandoenlijk en 
geschikt voor jong en oud. 
Deelname: € 5,00 (incl. koffie/thee) 
Tijd: 14.00 – 16.00 uur 
U hoeft zich niet van tevoren op te geven. 
Locatie: Veluwehal 1ste verdieping  

 
 

  

 

 

 

 

 

  

Zomerprogramma 2019 
Jaarlijks biedt Welzijn Barneveld u in de zomermaanden een gevarieerd 

programma aan, speciaal voor alle senioren van de gemeente Barneveld. We 

gaan er een mooie zomer van maken. Er zijn veel verschillende activiteiten.  U 

kunt zich voor iedere activiteit afzonderlijk opgeven. Wij kennen geen leden, 

dus iedereen is van harte welkom! 

Hieronder staan de activiteiten nader omschreven met de kosten, uiterlijke 

opgavedata, wijze van betaling en de voorwaarden. Wij wensen u veel plezier! 

 

 

Bewaarfolder 

Het Zomerprogramma ziet er als volgt  uit: 
2 juli:  Bingo met leuke prijzen 
4 juli:  Creatieve workshop 
10 juli:  Giethoorn 
11 juli:  Film De Wilde Stad 
12 juli: Wijnproeverij 
16 juli: Tegelmuseum Otterlo 
17 juli  Gezellig tafelen 
24 juli: Galerie Zuid 

30 juli: Pluktuin 

6 augustus:     Bingo met leuke prijzen 
7 augustus:  Kleindierenmarkt 
13 augustus:   Crea-middag 
14 augustus:  Film Meneer Pluizenbol 
21 augustus : Indonesische maaltijd 

 

 

 

 

10 juli: BUSREIS (dagtocht) GIETHOORN met koffietafel 
met soep en kroket. Wij rijden deze dag naar het 
Venetië van het noorden met een koffie en gebak 
onderweg. Uiteraard is er een rondvaart in Giethoorn.  
Tijd vertrek: 8.30 uur Barneveld, Veluwehal 
                    8.45 uur Voorthuizen, Nieuwe Avondrust 
Thuiskomst: ca. 17.15 uur 
Betaalcode bij bankbetaling: 7315 
Deelnamekosten € 41,50 (incl. bus, rondvaart e.d.) 
Opgave en betaling uiterlijk 28 juni 2019 
Locatie: Veluwehal 1ste verdieping (lift aanwezig) 
 
 

2 juli:  BINGO  Altijd prijs! 
Deelname € 4,50 p.p.  
Dit is incl. consumptie  
en iets lekkers! 
Tijd:  14.00 - 16.00 uur                                 
Locatie: Veluwehal 1ste  etage  
(lift aanwezig)                                                                                  
U hoeft zich niet van tevoren op te geven. 

4 juli: CREATIEVE WORKSHOP, decoratieve krans van 
stukjes stof.  
Deelname: 4,50 p.p. 
Incl. koffie/thee en iets lekkers 
Betaalcode bij bankbetaling 7211 
Tijd: 13.30-16.00 uur   
Opgave uiterlijk 28 juni 2019         

 
 
 
 

16 juli: TEGELMUSEUM in Otterlo, Kleurrijke 
tegeltableaus en hedendaags keramiek. De collectie is 
divers. Van Hollandse renaissance naar barok, van 
tegels in Art Nouveau en Art-Decostijl naar 
kunstwerken van M. Escher en K. Appel. U mag zelf 
een tegeltje beschilderen. 
Deelname: € 24,00, (incl. koffie/thee en petit four) 
Betaalcode bij bankbetaling 7217 
Tijd: 12.30 – 16.30 uur 
Opgaven en betaling uiterlijk 8 juli 2019 
 

 

 

17 juli: GEZELLIG TAFELEN, smaakvolle hapjes onder 
het genot van live muziek. Bij ontvangst kunt u een 
heerlijke prosecco nuttigen. Er worden verrassende 
amusehapjes geserveerd zoals een garnalencocktail 
of onze carpaccio. Ook krijgt u een goodiebag mee…. 
Deelname: € 14,00 p.p.  
Betaalcode bij bankbetaling 7217 
Tijd: 12.00 – 15.30 uur. 
Opgave en betaling uiterlijk 11 juli 2019 
Locatie: Veluwehal 1ste verdieping (lift aanwezig) 
 

24 juli: GALERIE ZUID in Harskamp. Guus Kuit 
beoefent de aloude etskunst al meer dan 40 jaar. Het 
werken in en met een weerbarstig materiaal als zink en 
koper blijven hem boeien. Hij geeft etsdemonstraties 
in zijn werkplaats. Er zijn ook 6 wisselende exposities  
per jaar en verkoop van tweedehands boeken en 
curiosa. 
Deelname € 4,50 p.p. (incl. koffie) 
Tijd vertrek: 13.45 uur 
Opgave en betaling uiterlijk 16 juli 2019 
Betaalcode bij bankbetaling: 7217  
Locatie Veluwehal 1ste verdieping 
 
 
 
 
Deelname €  
 

juli 



14 augustus: FILM Meneer Pluizenbol met pannenkoeken eten (incl.waterijsje) Leuke film voor jong en oud. 
Deelname € 8,50 volwassenen, kinderen van 6-12 jaar € 4,50 
Opgave en betaling: uiterlijk 7 augustus 2019 
Betaalcode bij bankbetaling 7550 
Tijd:  12.15 – 16.00 uur 
Locatie: Veluwehal 1ste etage (lift aanwezig) 

Activiteitenprogramma 2019-2020 
Het activiteitenprogramma van Welzijn Barneveld voor 
het nieuwe seizoen is eind augustus klaar. 
Belt u ons als u dit programma wilt ontvangen? 
Tel. nr. 0342-745004 of op onze website: 
www.welzijnbarneveld.nl 

 

Activiteiten met de (Boodschappen)PlusBus 

In de zomermaanden biedt de PlusBus ook talrijke uitjes. 

Als u het programma wilt ontvangen kunt u bellen op 

maandag- en donderdagmorgen op het tel. nr. 0342-

745845 tussen 9.00 en 12.00u 

 

                                                        augustus 

7 augustus: KLEINDIERENMAKRT, de kleindierenmarkt 
wordt gehouden in Midden Nederland Hallen. Er zijn ook 
kraampjes aanwezig. 
Deelname € 4,75 p.p. (incl. koffie en gebak) 
Tijd:  8.45 uur verzamelen .We gaan met de fiets.  
Betaalcode bij bankbetaling: 7217 
Opgave en betaling uiterlijk 30 juli 2019                             
Locatie: Veluwehal 1ste  etage (lift aanwezig)                                                                               

6 augustus :  BINGO  Altijd prijs! 
Deelname € 4,50 p.p.  
Dit is incl. consumptie en iets lekkers! 
Tijd:  14.00 - 16.00 uur                                 
Locatie: Veluwehal 1ste  etage (lift aanwezig)                                                                                 
U hoeft zich niet van tevoren op te geven. 
 

13 augustus: CREAMIDDAG: er wordt een decoratieve sierhanger gemaakt. We gaan te werk met verschillende leuke 
materialen zoals kralen, veren, pluche bolletjes en kwastjes. Een echte blikvanger, leuk om op te hangen of cadeau te 
geven  
Deelname € 4,50 p.p.(incl. koffie, thee en wat lekkers) 
Opgave en betaling: uiterlijk 6 augustus 2019 
Tijd: 14.00-16.00 uur 
Betaalcode bij betaling: 7211                                                                                 
Locatie: Veluwehal 1ste etage(lift aanwezig)    
                                              
                                                                                                                        
                                                                                                                              
                                                                                    
                                                                                                                                                                                                               
 

21 augustus: SAMEN ETEN – Een Indonesische 
maaltijd. 
Net als voorgaande jaren koken de Molukse dames weer 
een heerlijke maaltijd voor ons. Met elkaar eten is altijd 
gezellig. 
Deelname : € 14,00 p.p. incl. 2 consumpties 
Tijd: 12.00 – 14.30 uur 
Betaalcode bij bankbetaling: 7213 
Opgave en betaling uiterlijk 13 augustus 2019 
Locatie: Veluwehal 1ste verdieping (lift aanwezig) 
 
 

Aanmelden zomeractiviteiten en voorwaarden.  

Voor opgave of vragen: bel op 0342-745004 of mail 
naar senioren@welzijnbarneveld.nl.  

Na opgave kunt u als volgt het bedrag overmaken:  
Per pin in de Veluwehal (1e etage) of per bank op  
rek.nr. NL95 RABO 0305 5938 38 t.n.v. Welzijn Barneveld o.v.v. 
de code die onder de activiteit staat vermeld.  
U bent definitief ingeschreven als u heeft betaald. Wanneer u 
zich aanmeldt, staat hier een betalingsverplichting tegenover, 
tenzij u zich uiterlijk 7 dagen voor de betreffende activiteit 
afmeldt. 
Adres:  Veluwehal 1ste verdieping (lift aanwezig) 
 Nieuwe Markt 6 
 3771CB Barneveld 
 Tel. 0342-745004 
               Mailadres:m.vanwigcheren@welzijnbarneveld.nl 
 www.welzijnbarneveld.nl 

Wekelijkse Fietstochten 

In juli en augustus kunt u elke woensdag meedoen aan 

een fietstocht van ca. 25 km. Vertrek om 14.00 uur vanaf 

de Veluwehal. Bel ons voor het programma op telefoonnr. 

745004 of kijk op www.welzijnbarneveld.nl 

Coördinator Mevr. De Gijdt tel. 415266 

 

 

Zomerprogramma 2019 

30 juli: BEZOEK aan DE PLUKTUIN. In de pluktuin kunt u 
zelf bloemen plukken voor uw boeket(DEZE KOSTEN 
KOMEN VOOR EIGEN REKENING). 
In de pluktuin groeien heel veel soorten bloemen zoals 
dahlia’s, leeuwenbeekjes, lathyrus en amarant. Bij de 
ingang staan plukschaartjes en plukmanden klaar. 
Deelname: € 10,00 p.p. (incl. koffie en gebak) 
Tijd: 12.45 – 16.30 uur. 
Opgave en betaling uiterlijk 23 juli 2019 
Betaalcode bij bankbetaling: 7217 
Locatie: Veluwehal 1ste verdieping (lift aanwezig) 

 

http://www.welzijnbarneveld.nl/
http://www.welzijnbarneveld.nl/

