
Koffietijd

Op Sta� on Halte Zuid is er een mooie ruimte om elkaar te ontmoeten en koffi  e te drinken 
in de middaguren. Iedereen is welkom op maandag en dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en 

vrijdag van 15.00 tot 17.30 uur. Vrijdag wordt een kleine bijdrage gevraagd als u blij�  
borrelen (geen alcoholische consump� es). 

Adres: Zijdehoenderlaan, Barneveld 
Contact: 0342-419810
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Ontmoeten en Eten (Zuid III- 
Veller) 
Dag: eens in de zes weken 
Tijd: zaterdagmiddag en –avond
Kosten: €4 p.p.
Adres: Loca� e wisselt per keer
Contact: Cobi Hoogenhout, 
j.j.hoogenhout@hetnet.nl 

Koffie in De Hoeksteen

Elke dinsdagochtend vanaf 10.00 uur is iedereen welkom voor een kopje koffi  e of thee in 
De Hoeksteen in De Vaarst. Kom gezellig binnenlopen.

Adres: Wethouder Zandberglaan 31, Barneveld
Contact: Ans Blaauwendraad, 0342-492084, a� laauwendraad@outlook.com
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Philadelphia

Iedereen is op dinsdag van 16.00-19.00 uur welkom bij Philadelphia in Neboplus, 
mogelijkheid om mee te eten vanaf 17.45 uur.  

Adres: Johan de Wi� laan 12, Barneveld
Contact: Sabine Melters, sabine.melters@philadelphia.nl, 06-15278034
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Barneveld kent heel veel verschillende ontmoe� ngsplekken en open 
maal� jden. Bij deze in� a� even kunt u vaak terecht voor een kopje koffi  e, 
een maal� jd, een ac� viteit, beweging of gewoon een praatje. Iedereen is 
welkom en u mag komen zoals u bent! Dit overzicht gee�  een beeld welke 
ini� a� even Barneveld allemaal biedt. Als u vragen hee�  kunt u terecht bij 
de contactpersoon of contactgegevens die vermeld staan. 

Sluiten de ac� viteiten in deze folder niet helemaal aan bij uw wensen? 
Neem dan ook eens een kijkje op www.welzijnbaneveld.nl/ac� viteiten/  
voor  nog meer aanbod.  

Hee�  u vervoersproblemen? Neem dan gerust contact op met AutoMaatje 
via 0342-745815. Misschien kunnen zij wel iets voor u betekenen! 

Op of aanmerkingen op deze fl yer. Neem dan contact op met Rooswitha van Triest, 
rooswithavantriest@welzijnbarnveld.nl of 0342-745834.

Deze fl yer is in mei 2019 uitgegeven en is een initi ati ef van Welzijn Barneveld.

Ruimzicht2

Bij Ruimzicht is iedereen welkom: jong en oud! Het Dorpsplein is dagelijks van 09.00 tot 
18.00 uur geopend voor een kopje koffi  e, een warme maal� jd tussen de middag of een 
ac� viteit. Het aanbod is te vinden op de website. 
Adres: Rozenhof 1, Barneveld
Contact: 0342-421171, info@zorggroepena.nl, www.zorggroepena.nl 

1De Garve

Elke tweede donderdag van de maand van 10.00-11.30 uur is er inloop in de Garve. Men 
kan terecht voor een praatje, een spelletje of iets crea� efs.  Elke laatste vrijdagavond van 

de maand is er een open maal� jd (18.00-19.30 uur). 
Kosten: naar draagkracht

Adres: Lange Voren 86, Barneveld
Contact: Wilma Heijkoop, 0342-421714

Welzijn Barneveld 4

Bij Welzijn Barneveld staat ontmoe� ng centraal. Wij organiseren tal van ac� viteiten. Bij 
deze ac� viteiten is ruimte om elkaar te ontmoeten, samen te bewegen, te eten of een 

spel te doen. Loop gerust bij ons binnen!
Adres: Nieuwe Markt 6, Barneveld

Contact: 0342-745004, info@welzijnbarneveld.nl, 
www.welzijnbarneveld.nl 

Bronveld 5

Dit ontmoe� ngscentrum in Barneveld organiseert ac� viteiten voor buurtbewoners en 
anderen: er is ruimte voor ontmoe� ng, crea� viteit, spor� viteit of een spelletje. Kijk voor 

het volledige aanbod op de website.
Adres: Zonnebloemstraat 31, Barneveld

Contact: 0342-419810, info@bronveld.nl, www.bronveld.nl 

Het Plein 6

Het Plein is elke woensdag open van 17.00-21.00 uur. Er is ruimte voor een 
gesprek, een spelletje, contact of gewoon even niets doen. Om 18.00 uur wordt er samen 
gegeten. Welkom! 
Kosten: €2,50 p.p.
Adres: Schothorststraat 24, Barneveld
Contact: Ad Verkerk, hetplein@hotmail.com

5 Sociaal Café See Joe Again

See Joe is een ontmoe� ngsplek voor iedereen. Op zaterdagavond in de oneven weken van 
16.00 tot 21.00 uur gaan we gezellig wat eten, kletsen en worden er leuke dingen 
georganiseerd
Kosten: €3,50 p.p.
Adres: Zonnebloemstraat 31, Barneveld
Contact: info@bronveld.nl 

Valkhof 1548

Elke tweede donderdagavond van de maand is er spelletjesavond in Valkhof 154. Om 20.00 
uur is er koffi  e en de buurt verzorgd wat lekkers. Neem je favoriete spel gerust mee! 
Adres: Valkhof 154, Barneveld
Contact: Rooswitha van Triest, rooswithavantriest@welzijnbarneveld.nl, 0342-745834

Koffie in Rumah Maluku 10

Op de eerste donderdagmiddag van de maand (15.00-16.30 uur) is er koffi  e inloop in 
Rumah Maluku. Kom binnen voor een praatje en wat lekkers!

Adres: Boutensstraat 5, Barneveld
Contact: Augje Pa�  peilohy, 06-20775581

7 Ontmoetingsochtend Neboplus

Elke donderdagochtend is er om 10.00 uur een inloop in Neboplus. Eens in de maand 
wordt er een extra ac� viteit georganiseerd; een crea� eve, spor� eve of culturele ochtend. 
Aansluitend aan deze gezellige ochtend kan er elke week worden aangeschoven bij de 
warme maal� jd.
Kosten: €2,50 per keer, extra bijdrage voor de ac� viteit en €7,50 voor de warme maal� jd.
Adres: Johan de Wi� laan 12, Barneveld
Contact: 0342-411811

9Inloop het babbeltje 
Elke woensdag is iedereen tussen 10.00 - 13.00 uur welkom in de Catharinakerk. Dit gaat 

uit en wordt gefi nancierd door GGz Centraal maar is voor iedereen toegankelijk. Je kunt in 
en uit lopen, een bakje koffi  e of thee drinken met wat lekkers, lunchen (€2 p.p. en opgeven 

voor 10.45 uur), schilderen, meedoen aan spelletjes of andere ac� viteiten. 
Adres: Langstraat 36, Barneveld

Contact: Ale� e van Hemmen, a.vanhemmenvanrhee@ggzcentraal.nl

4 Inloop koffie en meer

Elke dinsdagmorgen van 09.30-11.30 uur staan de deuren van de huiskamer van Welzijn 
Barneveld voor u open (eerste verdieping, li�  aanwezig) U kunt op deze ochtenden zelf 
weten wat u gaat doen; spelletje, potje biljart, iets crea� efs of wat anders. De koffi  e en 
thee staan klaar! Kosten zijn €1,00 p.p. 
Adres: Veluwehal, Nieuwe markt 6, Barneveld
Contact: 0342-745004, info@welzijnbarneveld.nl 

9 Koffie in het Catharijnecentrum
Elke vrijdag (10.00-11.30 uur) organiseert de Katholieke Kerk in Barneveld een open 
koffi  emorgen in het Catherijnecentrum aan de Langstraat. 
Adres: Langstraat 38, Barneveld 
Contact: Riet Borsboom, rietvandergeer@gmail.com 

11 Inloophuis open boek

Inloophuis open boek is iedere dinsdagochtend van 09.30-12.00 en donderdagmiddag van 
13.00-15.00 uur geopend in de bibliotheek van Barneveld. Een ieder is welkom voor een 
kopje koffi  e, een luisterend oor, ontspanning en ondersteuning. Er staan al� jd twee gast-
vrouwen en/of heren voor u klaar. Gastvrijheid is een kernwaarde. 
Adres: Nieuwstraat 29, Barneveld
Contact: Anne-Margriet van der Mark, inloophuisopenboek@gmail.com

Open Maaltijden 

Eten in de Garve 
Dag: laatste vrijdagavond van de maand
Tijd: 18.00-19.30 uur
Adres: De Garve, Lange Voren 86, 
Barneveld 
Contact: Wilma Heijkoop, 0342-421714, 
samenetenindegarve@gmail.com

Eten met Philadelphia
Dag: elke dinsdag 
Tijd: inloop vanaf 16.00 uur, aan tafel 
om 17.30 uur
Kosten: €5 p.p.
Adres: Johan de Wi� laan 12, Barneveld 
(Neboplus) 
Contact: Sabine Melters, 06-15278034, 
sabine.melters@philadelphia.nl

Aan Tafel 
Dag: twee keer per maand (wisselt) 
Tijd: vanaf 18.00 uur
Kosten: geen 
Adres: Rietberglaan 6 (de Meerwaarde), 
Barneveld 
Contact: Bob Boersma, eetaantafel@
gmail.com, www.facebook.com/
eetaantafel 

Het Plein
Dag: elke woensdag
Tijd: van 17.00-21.00 uur
Kosten: €2,50 p.p.
Adres: Van Schothorststraat 24, 
Barneveld 
Contact: Ad Verkerk, hetplein@hotmail.
nl, www.facebook.com/pleinbarneveld

De Stamtafel 5

In een ongedwongen sfeer is er voor iedereen aan deze tafel de mogelijkheid om andere 
mensen te ontmoeten, je verhaal te vertellen of alledaagse dingen met elkaar te delen. 

Onder het genot van een kopje koffi  e of thee is er met regelmaat een spelletje op tafel of is 
er een andere ac� viteit. De stamtafel is in Bronveld en is open op maandag, dinsdag, 

donderdag en vrijdag van 09.30 tot 13.30 uur. Er zi� en geen kosten aan verbonden.
Adres: Zonnebloemstraat 31, Barneveld

Contact: 0342-419810, info@bronveld.nl, www.bronveld.nl 
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Eten in Ruimzicht 
Dag: elke dinsdag en elke eerste maandag 
van de maand (thema avond met 
maal� jd) 
Kosten: €10 p.p. (dinsdag) €12,50 p.p. 
(thema avond) 
Tijd: tussen 17.00 en 18.30 uur
Adres: Rozenhof 1 (Ruimzicht), Barneveld 
Contact: 0342-421172 
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Maaltijd in Bronveld 
Dag: eerste vrijdag van de maand
Tijd: van 17.30-22.30 uur
Kosten: €7,50 p.p.
Adres: Zonnebloemstraat 31, Barneveld 
Contact: info@bronveld.nl. www.
bronveld.nl 

Open Maaltijd Barneveld 
Noord
Dag: eens per maand op vrijdagavond
Tijd: 17.30 uur (aanmelden)
Kosten: Wij vragen een vrijwillige bijdrage  
Adres: Johan de Wi� laan 12, Barneveld 
Contact: openmaal� jdbarneveldnoord@
gmail.com, 0342-416043 

Ontbijten in Bronveld
Dag: elke vrijdag
Tijd: 08.45-10.00 uur
Kosten: €1,00 p.p.
Adres: Zonnebloemstraat 31 
Contact: 0342-419810, info@bronveld.nl 

Zevende hemel (Open maal-
tijd) 
Dag: eens in de zes weken op zondag 
Tijd: 17.00 uur (twee weken van te voren 
opgeven)
Kosten: €7,50 p.p.
Adres: Langstraat 38 (Catharijnecentrum), 
Barneveld
Contact: Riet Borsboom, rietvandergeer@
gmail.com, 0342-401698

Soep Inn 
Dag: tweede woensdag van de maand
Tijd: vanaf 17.00 uur
Kosten: geen 
Adres: Jan Seppenplein 1, Barneveld 
Contact: soep-inn@hervormdbarneveld.
nl, www.facebook.com/soepinn

Voorthuizen 

‘t Trefpunt1

In ’t Trefpunt worden de week door allerlei ac� viteiten georganiseerd. U kunt onder andere 
kegelen, meedoen met koersbal of fundance. Voor � jden, prijzen en meer informa� e kunt 
u contact opnemen. 
Adres: Roelenengweg 25
Contact: 0342-745004 

De Ontmoeting 2

Elke woensdag vanaf 14.30 uur is inloophuis ‘De Ontmoe� ng’ open, achter de 
Gereformeerde Kerk. Er is � jd voor een spelletje of iets spor� efs. Welkom!

Adres: Gereformeerde Kerk, Hoofdstraat 142, Voorthuizen
Contact: Gerrie Versteeg, 0342-471711

Ontmoeten in gemeente
Barneveld

Ontmoe� ngsplek

Ontmoe� ngsplek 
en open maal� jd 

Open maal� jd

Samen eten in Nieuw 
Avondrust 
Dag: elke dag
Tijd: 12.00 uur
Kosten: €10,00 p.p.
Adres: Van den Berglaan 30, Voorthuizen
Contact: 0342-479500 

Samen eten in LOUNGE 3 
Dag: tweede dinsdag van de maand
Tijd: vanaf 12.15 uur (aanmelden) 
Kosten: €12,00 per keer
Adres: Kerkstraat 1a, Voorthuizen 
Contact: R. Willems, 06-25476181 

 De Glind

Spelletjesavond bij De Wijde Mantel1

Elke eerste vrijdagavond van de maand is iedereen om 20.00 uur welkom voor een 
spelletje. Er worden verschillende spellen gespeeld, maar u mag ook uw eigen spelletje 
meebrengen. Kom gerust vrijblijvend een keertje kijken, meedoen of een drankje doen. 
Van harte welkom! 
Adres: Geleijensestraat 2, De Glind
Contact: Quirine S� nga, 06-27242790

 Kootwijkerbroek

 Garderen

Welzijn Kootwijkerbroek1

Lekker bewegen, uw geheugen ac� ef houden of ac� viteiten gericht op het zelf blijven 
doen. Bij Welzijn Kootwijkerbroek in de Essenburcht kan het allemaal! Op de eerste ver-
dieping van de Essenburcht vindt u dé plek in Kootwijkerbroek waar u elkaar ontmoet en 
meedoet! Neem gerust contact op voor het programmaoverzicht en de prijslijst. Wij kijken 
graag met u mee. 
Adres: Schoonbeekhof 1, Kootwijkerbroek 
Contact: Rida van Triest of Jeane� e de Zeeuw, info@welzijnkootwijkerbroek.nl, 06-
20393990 (ma, wo, do en vrij) of 0342-745004 (algemeen nummer) 

Welzijn Garderen1

Welzijn Garderen is een samenwerking tussen de Kruimelstaete (Norschoten), Nieuw 
Avondrust (Zorggroep Ena) en Welzijn Barneveld. Samen organiseren wij ac� viteiten om 
langer thuis te kunnen blijven wonen. Daarnaast bieden de verschillende ac� viteiten 
ontspanning, afl eiding en ontmoet u nieuwe mensen en waarschijnlijk oude bekenden. 
Voor het programmaoverzicht en prijslijst kunt u contact opnemen. Er is vast een ac� viteit 
die bij u past! 
Adres: Oud Milligenseweg 34, Garderen 
Contact: 0342-745004, info@welzijnbarneveld.nl 

Samen eten bij Welzijn 
Kootwijkerbroek
Dag: elke eerste woensdag van de maand 
(behalve in de vakan� es) 
Tijd: om 12.00 uur (aanmelden)  
Kosten: €10,00 p.p.
Adres: Schoonbeekhof 1 (de 
Essenburcht), Kootwijkerbroek 
Contact: Mevr. Koudijs, 0342-441808 

Samen warm eten in de 
Kruimelstaete 
Dag: elke woensdag 
Tijd: van 12.00-13.15 uur (aanmelden) 
Kosten: €6,50 p.p.
Adres: Oud Milligenseweg 34, Garderen 
Contact: Anja van Bentum, 
vanbentum@solcon.nl, 06-13437398

Perron 16

Perron 16 is een gastvrije plek in Voorthuizen! Op dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 
is er inloop (10.00-12.00 uur). Op zaterdag is er soep en brood. 
Adres: Perron 16, Smidsplein 16, Voorthuizen
Website: www.perron16voorthuizen.nl 
Contact: info@perron16.nl 

5

Philadelphia

Philadelphia is betrokken bij ontmoe� ngsplekken in Voorthuizen
Maandag van 16.30- 18.45 uur, Roeterdinkstraat 2 Voorthuizen. Mogelijkheid om mee te 

eten vanaf 17.45 uur voor €5,00 p.p.
Donderdag (oneven weken) van 16.30-19.30 uur, Perron 16 Voorthuizen. Mogelijkheid om 

mee te eten vanaf 17.30 uur voor €5,00 p.p.
Contact: Gerjanne Schiperoort, 06-11406927, gerjanne.schilperoort@philadelphia.nl

4

Nieuw Avondrust

In Nieuw Avondrust is iedereen welkom, voor een kop koffi  e, een maal� jd of een leuke 
ac� viteit. Verder is er één keer in de week koersbal, een spelletjesmiddag en bingo. Wees 
welkom! 
Adres: Van den Berglaan 30, Voorthuizen 
Contact: 0342-479500, info@zorggroepena.nl 
Website: www.zorggroepena.nl 
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