
Deze folder is er op ini� a� ef van Welzijn Barneveld en is uitgegeven in 
november 2019. Benieuwd naar wat er nog meer te doen is? 

Kijk ook eens op www.welzijnbarneveld.nl/ac� viteiten voor het volledige aanbod

Winter
2019/2020

Er op uit in de gemeente Barneveld Kom deze winter 
de warmte bij ons 

opzoeken!



Welkom
De dagen worden korter en de temperatuur daalt. De winter zit 
er weer aan te komen en we gaan op zoek naar gezelligheid. Om 
elkaar te kunnen vinden hebben we als Welzijn Barneveld deze 
folder gemaakt. Een folder met ac� viteiten in de wintermaanden. 

De ac� viteiten in deze folder worden georganiseerd door diverse 
burgers en organisa� es. Wilt u meer informa� e? Zoek dan contact 
via de vermelde contactgegevens. 

Wilt u deelnemen aan één van de ac� viteiten die in deze folder 
staan, maar is vervoer een probleem? Neem dan gerust contact op 
met AutoMaatje van Welzijn Barneveld. Voor €0,30 per kilometer 
brengen onze vrijwilligers u graag op de plaats van bestemming. U 
kunt bellen naar 0342-745815.

Er op uit

Op 28, 29, 30 november en 4 tot en met 7 december is de Beeldentuin in Garderen 
omgetoverd tot een sprookjesach� g decor van het Engeland van 1850. Op de 
Winterfair staan ruim 70 gezellige tenten, kramen en stands met inspirerende 
producten. Even op adem komen? Dat kan in Brasserie Rozentuin! 
Loca� e: Oude Barnevelderweg 5, Garderen 
Kosten: Kinderen t/m 13 jaar gra� s, online: €6,00 en aan de kassa: €7,50 
Website: www.winterfairgarderen.nl

Winterfair- Garderen 

Op zaterdag 7 december is er van 10.00-16.00 uur Winterfair in Dorpshuis De 
Hofstee in Stroe. Er zijn ruim 40 kramen en er is heerlijk eten en drinken. 
Loca� e: De Hofstee, Stroeërweg 49a, Stroe 
Website: www.dorpshuisdehofstee.nl

Wintermarkt-Stroe

Op 10 december vindt alweer de 5de edi� e van Winterwandeling De Glind plaats. 
Ook dit jaar is er weer een wandeling georganiseerd waarbij u een route van 

lichtjes kunt volgen door het dorp. Alle deelnemers ontvangen in de dagen voor 10 
december een beves� ging en alle prak� sche informa� e.  

Kosten: €2 per persoon (vanaf 4 jaar) 
Website: Aanmelden is noodzakelijk, via www.winterwandeling.nl

Winterwandeling-De Glind

Op zaterdagavond 14 december staat Barneveld Centrum in het teken van sfeer 
en gezelligheid � jdens Candlelight Shopping. Op deze speciale avond wordt de 

straatverlich� ng uitgeschakeld en zorgen duizenden waxinelichtjes, vuurkorven, 
lichtslangen en lantaarns voor sfeer. In de straten vind je kraampjes, muzikale 

optredens en de kerken openen hun deuren. 
Loca� e: Centrum van Barneveld

Candlelight-Barneveld

Kent u het nog van vroeger? Zwieren en omspringen op het ijs? 10 december wordt 
er van 17.45 tot 21.30 uur een nostalgische Zwieravond georganiseerd in de Midden 
Nederland Hallen. Stap in een winterse wereld en geniet van zwierende mensen op 
het ijs, een kopje soep en een drankje. U mag zelf ook het ijs op als u dat leuk vindt. 
Blij�  u liever aan de kant om het moois te bekijken is dat ook prima! 
Kosten: De avond is kosteloos en wordt u aangeboden door de Midden Nederland 
Hallen, S� ch� ng Ons Bedrijf en Welzijn Barneveld. (drankjes bij de bar zijn voor eigen 
rekening).
Loca� e: Thorbeckelaan 123, Barneveld
Contact: Aanmelden en meer informa� e via: aanmelden@welzijnbarneveld.nl of 
0342-745004

Nostalgische Zwieravond- Barneveld 



Op vrijdag 13 (van 14.00 tot 22.00 uur) en zaterdag 14 december (van 10.00 tot 
16.00 uur) is er weer een winterfair onder de Kootwijkerbroekse molen. Het beloofd 

sfeervol te worden met c.a. 70 kramen, een schaatsbaan, winters terras en allerlei 
lekkers te eten en drinken. Ook is de molen is � jdens de winterfair gra� s te betreden 

en te beklimmen.
Loca� e: Puurveense Molen, Puurveenseweg/Walhuisweg Kootwijkerbroek 

Contact: info@essenburcht.nl

Winterfair-Kootwijkerbroek

Op zaterdag 21 december is er van 09.00 tot 18.00  Kerstmarkt in Voorthuizen. Kom 
de sfeer proeven! 
Loca� e: Centrum van Voorthuizen

Kerstmarkt- Voorthuizen

Op zaterdag 21 december van 17.00 tot 21.00 wordt de wijk Oldenbarneveld 
omgetoverd tot een waar kerstverhaal. In groepen wordt een route gelopen langs 

verschillende stops waar iets te zien of te beleven valt. De fakkeltocht is voor jong en 
oud. 

Loca� e: Begoniastraat 123, bij de voedselbank 
Website: meer informa� e via h� ps://www.fakkeltochtbarneveld.nl/info-pagina/ 

Fakkeltocht-Barneveld

Vrijdag 13 december wordt Neboplus omgetoverd in Dickenss� jl met een knusse en 
sfeervolle wintersfeermarkt. In en om Neboplus zal er van alles te zien en te koop 
zijn. De markt is van 16.00 tot 20.00 uur.
Loca� e: Johan de Wi� laan 12, Barneveld 

Wintersfeermarkt- Barneveld
Zingen & muziek

Normaal is het Wilbrinkbos na zonsondergang niet toegankelijk, maar op zaterdag 
28 december wordt een uitzondering gemaakt. Je gaat om 19.30 uur met de 
boswachter mee het donkere Wilbrinkbos in. De sterren, de sterrenbeelden en 
misschien een paar van de planeten zullen (als het een heldere nacht is) te zien zijn. 
De boswachter vertelt hierover en helpt je de geluiden van het bos in de nacht te 
herkennen. Reserveren is noodzakelijk.
Loca� e: de parkeerplaats aan de westzijde van het Wilbrinkbos liggend aan de 
Apeldoornsestraat bij Voorthuizen.
Contact: Keesjan Kleef, tel. 06-52519146 of Dirk van der Plaat, tel. 06-28849331.

Sterrenwandeling- Voorthuizen

Op zondag 22 (19.00 uur) en dinsdag 24 december (19.00 en 22.00 uur) zijn er 
bijzondere kerstnachtdiensten bij DoorBrekers. 
Loca� e: Midden Nederland Hallen, Thorbeckelaan 123, Barneveld 
Website: www.doorbrekers.nl 

Kerstnachtdienst Doorbrekers- Barneveld

Op kerstavond 24 december is er een kerstnachtdienst in de Oude Kerk in Barneveld. 
Er zijn drie diensten: om 17.00, 19.30 en 21.30. 

Loca� e: Oude Kerk, Torenplein 1, Barneveld 
Informa� e: www.facebook.com/KerstnachtdienstBarneveld

Kerstnachtdienst oude kerk -Barneveld

Op zondagavond 29 december (vanaf 20.00 uur) komt het Elspeets Mannen Esemble 
naar Garderen. Het beloofd een mooie avond te worden.

Loca� e: Speulderbosweg 2, Garderen 
Website: www.itldiensten.nl 

Ttl- Garderen

Iedereen die zich rekent onder de jeugd van toen is elke dinsdag welkom op het 
dorpsplein van Ruimzicht. van 15.00 tot 16.30 is er een wisselende ac� viteit. Op 24 
december gaan we gezellig met elkaar kerstliederen zingen. Wees welkom! 
Loca� e: Ruimzicht, Rozenhof 1, Barneveld 
Contact: Ane� e Petersen (06- 42084077)

Kerstliederen zingen in Ruimzicht- Barneveld

Iedereen die zich rekent onder de jeugd van toen is elke dinsdag welkom op het 
dorpsplein van Ruimzicht. van 15.00 tot 16.30 is er een wisselende ac� viteit. Op 31 
december komt het Shantykoor met en bij ons zingen. Wees welkom! 
Loca� e: Ruimzicht, Rozenhof 1, Barneveld 
Contact: Ane� e Petersen (06- 42084077)

Shantykoor in Ruimzicht- Barneveld



Samen eten

Op Het Plein is het kernwoord ‘ontmoeten’: aandacht voor en verbinding met elkaar. 
Élke woensdag is Het Plein open van 17:00-20:00 uur en om 18:00 uur eten we. 
De eerste keer eet je gra� s mee, daarna is de bijdrage voor het eten slechts € 2,50
Op woensdag Eerste Kerstdag 25 december is er een speciale Kerstmaal� jd!
Loca� e: Van Schothorststraat 24, Barneveld (links langs het gebouw naar achteren 
lopen)
Contact: Ad Verkerk, hetplein@hotmail.nl
Aanmelden voor de Kerstmaal� jd: Tot woensdag,18 december via hetplein@
hotmail.nl     

Kerstmaaltijd op Het Plein- Barneveld 

Elke tweede woensdag van de maand is het � jd gezelligheid, bijkletsen en een 
maal� jdsoep bij de Soep Inn in Barneveld. Vanaf 15.00 is iedereen welkom. Neem 

gerust iemand mee. Er zi� en geen kosten aan verbonden.  
Loca� e: Jan Seppenplein 1, Barneveld 

Contact: Soep-inn@hervormdbarneveld.nl, www.facebook.com/soepinn 

Soep Inn-Barneveld

Eens in de zes weken op zondag eten we gezellig met elkaar in het Catharijne-
centrum. Vanaf 17.00 uur staan de deuren open, graag twee weken van te voren 
opgeven. De kosten zijn €7,50 per persoon. 
Loca� e: Langstraat 38, Barneveld
Contact: Riet Borsboom, rietvandergeer@gmail.com, 0342-401698

Zevende hemel- Barneveld

Elke vrijdag hee�  u de mogelijkheid om gezellig met anderen te ontbijten in 
Bronveld. Van 08.45 tot 10.00 uur bent u van harte welkom om een hapje met ons 

mee te eten. De kosten zijn slechts €1,00 per persoon. Let op: Bronveld is in de 
schoolvakan� es gesloten.

Loca� e: Zonnebloemstraat 31, Barneveld 
Contact: 0342-419810, info@bronveld.nl  

Ontbijten in Bronveld-Barneveld

De eerste woensdag van de maand eten we gezellig tussen de middag warm met 
elkaar (behalve in de vakan� es). Het begint om 12.00, graag aanmelden! De kosten 
zijn €10,00 per persoon. 
Loca� e: Schoonbeekhof 1, Kootwijkerbroek
Contact: Mevrouw Koudijs, 0342-441808

Samen eten- Kootwijkerbroek

We eten elke woensdag van 12.00- 13.15 uur lekker warm met elkaar. Het is erg 
gezellig en u bent van harte welkom om eens te komen kijken. Graag aanmelden. De 

kosten zijn €6,50 per persoon. 
Loca� e: Oud Milligenseweg 34, Garderen 

Contact: Anja van Bentum, vanbentum@solcon.nl, 06-13437398  

Samen warm eten-Garderen

Elke eerste vrijdag van de maand kunt u gezellig met ons mee eten van 12.30 tot 
14.00 uur. De kosten zijn €11,00, graag aanmelden. 
Loca� e: Eendrachtsstraat 97, Zwartebroek
Contact: 0342-745004, senioren@welzijnbarneveld.nl 

Samen eten- Zwartebroek

Op tweede kerstdag (26 december) is er een open maal� jd in De Garve. Welkom! 
Vanaf 17.30 uur is er inloop en rond 17.00 starten we met de maal� jd. Er zi� en 

geen vaste kosten aan verbonden maar er wordt een collecte op vrijwillige basis 
gehouden.

Loca� e: Lange Voren 86, Barneveld
Contact: Wilma heijkoop, 0342-421714

De Garve-Barneveld

We gaan twee keer per maand met elkaar aan tafel. De dagen wisselen maar het 
begint om 18.00. Neem gerust eens contact met ons op. Er zi� en geen kosten aan 
verbonden. 
Loca� e: Rietberglaan 6 (de Meerwaarde), Barneveld
Contact: Bob Boersma, eetaantafel@gmail.com/ www.facebook.com/eetaantafel

Aan Tafel- Barneveld



Inloophuis Open Boek is iedere dinsdagochtend van 09.30 tot 12.00 uur en donder-
dagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur open in de bibliotheek van Barneveld. Iedereen 
is welkom voor een kopje koffi  e, een luisterend oor, ontspanning en ondersteuning. 

Er staan al� jd twee gastvrouwen en/of heren voor u klaar. 
Adres: Nieuwstraat 29, Barneveld

Contact: Anne-Margriet van der Mark, inloophuisopenboek@gmail.com 

Inloop Open Boek- Barneveld

Bij De Ontmoe� ng in Voorthuizen is in de wintermaanden vanalles te doen. Elke 
woensdag van 14.30 tot 16.30 uur is iedereen welkom! De ingang van het inloophuis 
zit achter de Gereformeerde kerk aan de Koninginnelaan. 
Adres: Hoofdstraat 142, Voorthuizen
Contact: Gerrie Versteeg,  0342-471711

Inloophuis De Ontmoeting- Voorthuizen

Perron 16 is een gastvrije plek in Voorthuizen. Op dinsdag, donderdag en vrijdag is 
er inloop van 10.00 tot 12.00 uur. Op zaterdag van 09.30 tot 13.30 uur is er soep en 

brood en op zondag staan de deuren open van 15.00 tot 17.00 uur.
Adres: Smidsplein 16, Voorthuizen

Contact: info@perron16.nl

Perron 16- Voorthuizen

Ontmoeten & Actief

Elke dinsdagochtend vanaf 10.00 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 

Koffie in de Hoeksteen- Barneveld 

Elke vrijdag van 10.00- 11.30 uur is er een open koffi  emorgen in het Catharijne-
centrum aan de Langstraat. 

Adres: Langstraat 38, Barneveld
Contact: Riet Borsboom, rietvandergeer@gmail.com

Inloop in het Catharijnecentrum- Barneveld

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

Ontmoetingsochtend Neboplus- Barneveld 

Elke dinsdagmorgen van 09.30 tot 11.30 uur staan de deuren van de huiskamer van 
Welzijn Barneveld voor u open (eerste verdieping, li�  aanwezig). U kunt op deze 
ochtend zelf weten wat u gaat doen; spelletje, potje biljart, iets crea� efs of wat 

anders. De koffi  e en thee staan voor u klaar. 
Kosten: €1,00

Adres: Nieuwe Markt 6, Barneveld
Contact: 0342-745004, info@welzijnbarneveld.nl

Inloop koffie en meer- Barneveld

Op Sta� on Halte Zuid is er een mooie ruime 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 er een kleine bijdrage 
gevraagd als u blij�  borrelen (geen alcoholische consump� es).
Adres: Zijdehoenderlaan, Barneveld
Contact: 0342-419810

Koffietijd- Barneveld 



In december is er van alles te doen bij Welzijn Barneveld in de Veluwehal. Op de 
eerste verdieping (er is een li�  aanwezig) is het super gezellig in de decembermaand. 
Kom gerust langs bij één van de ac� viteiten. Wilt u meer informa� e over een 
ac� viteit of u opgeven? Neem dan contact op via 0342-745004 of senioren@welzijn-
barneveld.nl. Indien de ac� viteit ergens anders plaats vindt, wordt dit vermeld.

6 december-kerstbal (dancing)    
Van 17.00 tot 21.00 uur kan er gedanst worden . Dj Fairytaile komt gezelligheid 
brengen met alle bekende hits van vroeger en nu. Natuurlijk mogen er ook 
verzoekjes ingebracht worden. 

12 december-Brocante kerstballen maken 
Wat is er nou leuker dan zelfgemaakte kerstballen in de boom hangen? Van 14.00 
tot 16.00 uur kunt u uw crea� viteit de vrije loop laten gaan. U kunt zich opgeven via 
bovenstaande contactgegevens. Vol = vol. 

19 december-Filmmiddag met ‘The Inn of the Sixth 
Happines‘ en een stamppotbuffet van Slagerij Joosten 
Van 12.15 tot 17.10 uur gaan we deze mooie fi lm met elkaar kijken en aansluitend 
lekker eten. Opgeven kan tot 12 december. 

22 december-Kerstinloop bij Ruimzicht
Iedereen mag tussen 14.00 en 16.30 uur binnenlopen bij Ruimzicht voor de 
wekelijkse inloop. Omdat het bijna kerst is, is het deze keer extra gezellig.

24 december-Kerstinloop bij de Veluwehal
Iedereen mag tussen 14.00 en 16.30 uur binnenlopen voor de wekelijkse inloop. 
Omdat het bijna kerst is, is het deze keer extra gezellig.

31 december- Oud&nieuw inloop bij de Veluwehal
Iedereen mag tussen 14.00 en 16.30 uur binnenlopen bij Ruimzicht voor de 
wekelijkse inloop. Omdat het bijna kerst is, is het deze keer extra gezellig.

.

Het is niet alleen maar gezellig bij Welzijn Barneveld in Barneveld. Ook in de buiten-
dorpen wordt er van alles georganiseerd waar iedereen welkom is om aan te sluiten. 
Wilt u meer informa� e over een ac� viteit of u opgeven? Neem dan contact op via de 
vermelde contactgegevens.  

5 december- Uurtje frituurtje in Kootwijkerbroek
Wie houdt er niet van een lekker patatje met een snack op zijn � jd? Nieuw bij 
Welzijn Kootwijkerbroek is ‘uurtje frituurtje‘. 5 december gaan we starten om 12.00. 
op de bovenverdieping van de Essenburcht. U bent van harte welkom om gezellig 
een hapje met ons mee te eten. U kunt zo binnen lopen en hoe�  u niet aan te 
melden. Meer informa� e via 06-20393990.

10 december-Samen eten in Voorthuizen bij Lounge 3 
Vanaf 12.15 uur kunt u gezellig met ons mee eten bij Lounge 3. Deze ac� viteit is elke 
tweede dinsdag van de maand. Opgeven via 0342-745004.  

12 december-Kegeltoernooi in ‘t Trefpunt
Vanaf 09.30 uur gaan verschillende kegelverenigingen uit de omgeving de hele dag 
tegen elkaar strijden � jdens het jaarlijkse kegeltoernooi. Lijkt kegelen u leuk maar 
weet u niet zo goed of het wat voor u is? Kom gerust een kijkje nemen en ontdek of 
het bij u past. 

Elke woensdag (09.30 tot 11.00 uur) en op donderdag (14.00 tot 16.30 uur) kunt u 
kegelen op de kegelbaan in ‘t Trefpunt (Roelenengweg 25). Voor meer informa� e 
kunt u contact opnemen via 0342-745004.

Gezelligheid bij Welzijn Barneveld Gezelligheid in de buitendorpen


