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0342 745 004
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www.welzijnbarneveld.nl

Aanmelden & Voorwaarden
Voor opgave of vragen kunt u bellen naar

0342 745 004 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 die bij de 
activiteit vermeld staat.

U bent definitief ingeschreven als u heeft 
betaald. Wanneer u zich aanmeldt, staat hier 

een betalingsverplichting tegenover.

Tot ziens!



Kerstbal
Een avondje dansen, eindelijk kan het weer! 
Het enthousiaste DJ - duo ‘DJ Fairytale zal er 
een sfeervolle avond van maken met hits van 
toen. Verzoekjes zijn natuurlijk van harte 
welkom. Ook krijgt u een lekker soepje
geserveerd met stokbrood.

Wanneer:  Vrijdag 9 december
Tijden:  17:00 - 22:00 uur
Kosten: € 17,50 p.p
  (incl. consumptie, soep en brood)

Opgave en betaling voor 5 december o.v.v. 7217.

Creatieve middag
We brengen de kerst naar binnen! Samen gaan 
we een feestelijk kunstwerk maken om in de 
kerstsfeer te komen.

Wanneer:  Donderdag 15 december
Tijden:  13:30 - 16:00 uur
Kosten: € 8,00 p.p. (incl. koffie en 
  lekkers)

Opgave en betaling voor 13 december o.v.v. 7211.

Film en kerstdiner
Kerst vieren we samen! Een heerlijk diner met 
aansluitend de aller nieuwste Downton Abbey 
film! 

Violet komt op mysterieuze wijze in het bezit 
van een villa in Zuid-Frankrijk. Hoe gaat de 
familie dit mysterie oplossen?
 
Wanneer:  Donderdag 22 december
Tijden:  11:30 - 16:00 uur
Kosten: € 16,00 p.p.

Opgave en betaling voor 16 december o.v.v. 7213.

Nieuwjaarsontbijt
We gaan het nieuwe jaar gezellig met elkaar 
beginnen! Een feestelijk ontbijtje mag niet 
ontbreken. U bent van harte welkom om 
iemand mee te nemen.
 
Wanneer:  Woensdag 4 januari
Tijden:  09:00 - 10:30 uur
Kosten: € 3,50 p.p.

Opgave en betaling voor 2 januari o.v.v. 7213.

Optreden Shantykoor
Deze middag wordt er prachtig voor u 
gezongen door het ‘Vrouwen van Schipper 
Kee!’ koor. Geniet deze middag van muziek 
en gezelligheid.

Wanneer:  Donderdag 5 januari
Tijden:  14:00 - 16:00 uur
Kosten: € 2,50 p.p. (incl. koffie en 
  lekkers)

Opgave en betaling voor 3 januari o.v.v. 7217.


