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5 juli    Luxe lunch met salsa muziek

Ook dit jaar mag de luxe lunch deze zomer niet ontbreken! Tijdens de 
diverse, met zorg voor u klaargemaakte, luxe gangen kunt u genieten 
van heerlijkse salsa muziek.

Deelname: € 15,00 p.p. 
Tijd: 12.00 uur 
Opgave en betaling uiterlijk 30 juni o.v.v. 7213

11 juli    Dagtocht ‘De Alde Feanen’

Eindelijk kunnen we weer met elkaar op dagtocht. Dit jaar gaan we 
naar het prachtige Friesland! 

De Alde Feanen is een aaneengesloten laagveen moerascomplex. Het 
gebied bestaat voornamelijk uit meren, veenplassen en moerasbos-
sen. Dit soort gebieden worden tot de meest gevarieerde van Europa 
gerekend. In combinatie met het watersportdorp Earnewâld maken we 
een schitterende vaartocht. Aan boord kunnen we zowel van de water-
sport als van de natuur genieten. 

Inclusief:
- Vervoer met comfortabele touringcar
- 2x koffi  e met gebak 
- 3,5 uur varen 
- Lunch aan boord 

Deelname: € 60,00 p.p. 
Tijd: 08.30 uur, vertrek Barneveld Veluwehal 
         08.45 uur, vertrek Voorthuizen Nieuwe Avondrust 
Opgave en betaling uiterlijk 24 juni o.v.v. 7315



13 juli    Film ‘Remains of the day’ met High Wine

Stevens is een butler die bijna zijn hele leven heeft gediend in het kas-
teel Darlington Hall. Tijdens een treinreis overpeinst hij zijn loopbaan. 
Aansluitend aan deze fi lm staat er een High Wine voor u klaar om 
gezellig na te borrelen. 

Deelname: € 10,00 p.p. 
Tijd: 13.30 uur - 17.00 uur 
Opgave en betaling uiterlijk 11 juli o.v.v. 7550

11 augustus De nieuwste Mamma Mia fi lm met 
   pannenkoeken en een toetje

We starten deze middag met heerlijk vers gemaakte pannenkoeken. 
Daarna draaien we in de fi lmzaal de fi lm Mamma Mia. In deze fi lm 
keren we terug in de tijd en zien we hoe de relaties uit het heden tot 
stand kwamen. Tien jaar na het wereldwijde succes van ‘Mamma Mia! 
the movie’ nodigen we je uit om terug te keren naar het magische 
Griekse eiland Kalokari. 

Deelname: € 10,00 p.p. 
Tijd: 11.30 uur - 15.30 uur 
Opgave en betaling uiterlijk 9 augustus o.v.v. 7550

24 augustus    Indonesische maaltijd

Al vele jaren is de Indonesische maaltijd erg populair, en terecht! Bij 
binnenkomst is de smaakmakende geur van de Indonesische keuken 
niet te missen. De Molukse dames gaan voor u een heerlijke maaltijd 
bereiden deze middag, inlusief twee consumpties. U bent van harte 
welkom!

Deelname: € 16,00 p.p. 
Tijd: 12.00 uur - 14.30 uur
Opgave en betaling uiterlijk 17 augustus o.v.v. 7213



Aanmelden & V� rw� rden
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 defi nitief ingeschreven als u heeft betaald. 
Wanneer u zich aanmeldt staat hier een 

betalingsverplichting tegenover. Afmelding mogelijk 
tot opgavedatum van de desbetreff ende activiteit. 

Tot ziens!


