
21 juliVerrassend Ontbijt
Laat u verrassen door ons 
uitgebreide ontbijtbuff et.

Deelname: € 2,50 p.p.
Tijd: 09.00- 10.00 uur 
Opgave en betaling uiterlijk 16 juli
o.v.v. 7213

23 juliLuxe lunch
Na het welkomstdrankje krijgt u 
een luxe lunch met verrassende 
gangen aangeboden.

Deelname: €14,00 p.p.
Tijd: 12.00 uur
Opgave en betaling uitelijk 17 juli 
o.v.v. 7213

Spetterend
Zomerprogramma

2020 

8 juliCreatief met draadkunst
Wilt u ook iets nieuws aan de 
muur? Kom dan naar creatief 
met draadkunst!

Deelname: € 7,00 p.p. 
incl. materiaal en koffi  e/thee met 
iets lekkers.
Tijd: 14.00- 16.00 uur 
Opgave en betaling uiterlijk 3 juli 
o.v.v. 7211 Film Downton Abbey 

met High Tea

Prachtig kostuumdrama! Naast 
serieuze momenten, zitten hier ook 
hilarische en lachwekkende scenes 
in deze fi lm die van het begin tot het 
einde blijft boeien. De spanningen 
tussen het personeel van het 
koninklijk bezoek en het personeel 
van Downton Abbey spelen door het 
verhaal heen en zijn mooi tot 
uitdrukking gebracht met een ludieke 
oplossing. Voor een ieder die alles 
van Downton Abbey gezien wil 
hebben.

Deelname: € 8,00 p.p.
Tijd: 13.30- 16.15 uur 
Opgave en betaling uiterlijk 
10 juli o.v.v 7550

15 juli

16 juli

&

twee 

film 

middagen

U bent welkom!
Wij zien u graag bij één van onze 

corona vriendelijke activiteiten. Wel 
even van te voren aanmelden want 

VOL = VOL.



18 
aug.Creatief met Staphorster stip

Wilt u hapjes serveren in eigen 
gemaakte schaaltjes? Kom dan naar
creatief met staphorster stip.

Deelname: € 7,00 p.p. 
incl. materiaal en koffi  e/thee met iets 
lekkers 
Tijd: 14.00- 16.00 uur 
Opgave en betaling uiterlijk 13 augustus 
o.v.v. 7211

Film Fisherman’s Friends 
met Fish’n Chips (kibbeling 
en patat)

Fisherman’s Friends is een 
hartverwarmende fi lm gebaseerd op 
het waargebeurde verhaal van een 
groep vissers uit Cornwall die met 
zijn zeemanslieden onverwacht de 
hitlijsten van Engeland bestormt. Als 
de bijdehante Danny, een muziek-
producent uit Londen, met zijn 
collega’s in Port Isaac is voor een 
vrijgezellenfeest, ziet hij de 
Fisherman’s Friends op de kade 
zingen en wordt hij gegrepen door 
hun optreden. Danny is vastbera-
den een platencontract voor ze af te 
sluiten, maar de vissers zijn behoor-
lijk eigenwijs. Door hun oprechte en 
onbevangen karaker leert Danny 
wat uiteindelijk echt belangrijk is in 
het leven. 

Deelname: € 10,00 p.p.
Tijd: 12.00- 15.30 uur 
Opgave en betaling uiterlijk 
6 augustus o.v.v. 7550

11 
aug.

12 
aug.
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Aanmelden en voorwaarden

Voor opgave of vragen kunt u bellen naar 0342-745004 of mail naar 
senioren@welzijnbarneveld.nl.

Na opgave kunt u het bedrag overmaken:
Per pin betaling 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 welke 
vermeld is bij de activiteit. 
U bent defi nitief ingeschreven als u heeft betaald. Wanneer u zich aanmeldt staat hier een 
betalingsverplichting tegenover. Afmelding tot zeven dagen voor de desbetreff ende activiteit  
mogelijk.

Adres:  Veluwehal 1ste verdieping
              Nieuwe Markt 6
             3771CB Barneveld 

Telefoonnummer: 0342-745004 
Emailadres:  senioren@welzijnbarneveld.nl

&


