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Aanmelden & Voorwaarden
Voor opgave of vragen kunt u bellen naar 

0342-745004 of mailen 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 definitief ingeschreven als u heeft betaald. 
Wanneer u zich aanmeldt staat hier een 

betalingsverplichting tegenover. Afmelding tot zeven 
dagen voor de desbetreffende activiteit  

mogelijk.

Tot ziens!



1 juli   Muziekmiddag

Speciaal voor u organiseren wij een muziekmiddag met hits van 
toen. Geniet van gouwe ouwe hits en zing mee met liedjes van 
vroeger. 

Deelname: € 4,00 p.p. inclusief een hapje en een drankje
Tijd: 13.30 uur tot 16.00 uur
Opgave en betaling uiterlijk 23 juni o.v.v. 7217

juli

Bingo             6 juli

Wilt u kans maken op mooie prijzen? Meldt u dan snel aan!

Deelname: € 4,50 p.p. inclusief een hapje en een drankje
Tijd: 13.30 uur tot 16.00 uur

Opgave uiterlijk 29 juni 



juli

5 juli  &  De Beentjes van Sint-Hildegard (film)

8 juli   met Barneveldse maaltijd! 

De Beentjes van Sint-Hildegard is een komische Nederlandse 
dramafilm uit 2020 met in de hoofdrollen Herman Finkers en 
Johanna ter Steege. De film wordt grotendeels gesproken in de 
Twentse streektaal. in de beentjes van Sint-Hildegard nemen ze 
hun partner onder de loep en rijst de vraag: hoeveel liefde eigen-
lijk teveel is en hoeveel vrijheid jij en je partner willen én nodig 
hebben.

Deelname: € 9,00 p.p. inclusief consumptie
Tijd: 12.00 uur tot 15.30 uur
Opgave en betaling uiterlijk 30 juni o.v.v. 7550

Luxe Lunch met Franse Chansons        13  juli

Na het welkomstdrankje krijgt u een luxe lunch met 6 verrassen-
de gangen met koude en warme gerechten aangeboden. 

Deelname: € 14,00 p.p. 
Tijd: 12.00 uur tot 14.30 uur

Opgave en betaling uiterlijk 6 juli o.v.v. 7213



juli

            Creatieve middag             27 juli 
 

20 juli  Zomers ontbijt

We verrassen u op deze dag met een heerlijk zomers ontbijt. 

Deelname: € 3,50 p.p. 
Tijd: 09.00 uur tot 10.00 uur
Opgave en betaling uiterlijk 14 juli o.v.v. 7213

Wilt u ook iets leuks of iets nieuws aan de muur? Kom dan naar 
onze creatieve middag. We eindigen de middag met een hapje 

en een drankje.

Deelname: € 8,00 p.p. incl. materialen en koffie of thee
Tijd: 13.30 uur tot 16.00 uur

Opgave en betaling uiterlijk 20 juli o.v.v. 7211



augustus

3 augustus  Bingo

Wilt u kans maken op mooie prijzen? Meldt u dan snel aan!

Deelname: € 4,50 p.p. inclusief een hapje en een drankje
Tijd: 13.30 uur tot 16.00 uur
Opgave en betaling uiterlijk 27 juli

Puzzeltocht ommetje met lunchpakketje              16 augustus

Zin in een puzzelwandeling in Barneveld? Geef u dan op voor de 
puzzeltocht inclusief lunchpakketje. We verzamelen in de 

Veluwehal. Er zijn drie verschillende wandelroutes dit varieert 
qua afstanden van  5,4 km, 7,5 km en 9,4 km.

Deelname: € 5,00 p.p. inclusief lunch pakketje 
Tijd: start vanaf 11.00 uur

Opgave uiterlijk 9 augustus o.v.v. 7217



18 augustus &  Little Women (film)

19 augustus   

Little Women is een Amerikaans kostuumdrama uit 2019 onder 
regie van Greta Gerwig. Het verhaal speelt zich af in het Massa-
chusetts van de jaren 1860 en volgt de vier zussen Jo, Meg, Amy 
en Beth terwijl ze opgroeien onder de hoede van hun moeder 
Marmee ten tijde van de Amerikaanse Burgeroorlog. Elk van de 
vier zussen vindt terwijl het verhaal vordert haar eigen weg in de 
maatschappij en ontdekt de liefde.

Deelname: € 6,00 p.p. inclusief koffie of thee 
          en een lekkernij
Tijd: 13.30 uur tot 16.15 uur
Opgave en betaling uiterlijk 11 augustus o.v.v. 7550

augustus



Fijne zomer!

Welzijn Barneveld 
Veluwehal 1e verdieping

Nieuwe Markt 6
3771CB Barneveld 

senioren@welzijnbarneveld.nl
0342-745004


