
Zomer 2019
Er op uit in de gemeente Barneveld



De zomer is dé � jd in het jaar om er op uit te trekken, maar 
soms zijn alle mensen om ons heen er al op uit. Ze zijn op 
vakan� e of een dagje weg. Dan is het fi jn om zelf ook wat 
leuks in het vooruitzicht te hebben! Om elkaar te kunnen 

vinden hebben we als Welzijn Barneveld deze fl yer gemaakt. 
In deze fl yer dus geen toeris� che trekpleisters maar échte 
Barneveldse evenementen. De ac� viteiten in deze folder 

worden georganiseerd door diverse burgers en organisa� es. 
Wilt u meer informa� e? Zoek dan contact via de 

contactgegevens.

Wilt u deelnemen aan een ac� viteit die in deze folder staat, 
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 0342-745814

Welkom

Er op uit!

6 juli en 3 augustus - Markt- Wilbrinkstraat
Twee zaterdagen per jaar organiseert de Wilbrinkstraat in Voorthuizen 
een rommelmarkt. Een gezellige buitenmarkt met gra� s toegang voor 
iedereen. Van 08.00-16.00 uur kunt u terecht voor mooie koopjes. 
Loca� e: Wilbrinkstraat, Voorthuizen
Website: www.wilbrinkstraat.nl 



De hele zomer door - op stap met 
Welzijn Barneveld 
De hele zomer door hee�  Welzijn Barneveld tal van ac� viteiten. Het 
Zomerprogramma zit bomvol!  Veel ac� viteiten vinden plaats in onze 
gezellige woonkamer in de Veluwehal, Nieuwe Markt 6, Barneveld. 
Deze ac� viteiten staan er op het programma:

2 juli: Bingo met leuke prijzen (14.00-16.00 uur)
4 juli: Crea� eve workshop (13.30-16.00 uur)
10 juli: Giethoorn (08.30-17.15 uur)
11 juli: Film De Wilde Stad (14.00-16.00 uur)
12 juli: Wijnproeverij (14.00 uur)
16 juli: Tegelmuseum O� erlo (12.30-16.30 uur)
17 juli: Gezellig tafelen (12.00-15.30 uur) 
24 juli: Galerie Zuid (13.45 uur)
30 juli: Pluktuin (12.45-16.30) 
6 augustus: Bingo met leuke prijzen (14.00-16.00 uur) 
7 augustus: Kleindierenmarkt (08.45 uur)
13 augustus: Crea� eve middag (14.00- 16.00 uur)
14 augustus: Film Meneer Pluizebol (14.00-16.00 uur)
21 augustus: Indonesische maal� jd (12.00-14.30 uur) 

Wilt u meer informa� e over bijvoorbeeld prijzen en/of een uitgebreide 
beschrijving van de ac� viteiten? U kunt een  folder met het 
Zomerprogramma ophalen bij Welzijn Barneveld in Veluwehal. U kunt  
ook een belletje doen, dan sturen we het  programma toe! 
Contact: Welzijn Barneveld, 0342-745004
Website: www.welzijnbarneveld.nl 

Op stap met de 
BoodschappenPlusBus
Ook in de zomer gaat de BoodschappenPlusBus vaak op stap! Denk 
aan een kersentocht in de Betuwe, vaartocht in Appeltern, een muse-
umbezoek in Kampen… Wilt u het programma ontvangen? Bel dan op 
maandag- of donderdagochtend (9.30-12.00 uur) even naar: 0342-
745845 voor meer informa� e.
Contact: Welzijn Barneveld, 0342-745845, bpb@welzijnbarneveld.nl 
Website: www.welzijnbarneveld.nl



Inloophuis De Ontmoeting 
Elke woensdag vanaf 14.30 uur is inloophuis ‘De Ontmoe� ng’ open, 
achter de Gereformeerde Kerk. Er is � jd voor een spelletje of iets 
spor� efs. Welkom!
Adres: Gereformeerde Kerk, Hoofdstraat 142, Voorthuizen
Contact: Gerrie Versteeg, 0342-471711

Buurtkoffie in de Muziektent
Op vrijdagavond 12 juli en 9 augustus organiseert Welzijn Barneveld 
samen met twee buurtbewoonsters weer gezellige Buurtkoffi  es in de 
Muziektent aan de Van Hogendorplaan in Barneveld. Iedereen is wel-
kom voor koffi  e of thee met wat lekkers... Van 19.30-21.00 uur is er 
open inloop. 
Contact: Rooswitha van Triest, rooswithavantriest@welzijnbarneveld.nl 

Koffie in de Hoeksteen 
Elke dinsdagochtend vanaf 10.00 uur is iedereen welkom voor een 
kopje koffi  e of thee in De Hoeksteen. Kom gezellig binnenlopen! 
Loca� e: Wethouder Zandbergenlaan 31, Barneveld (De Vaarst)  
Contact: Ans Blaauwendraad, 0342-492084, 
a� laauwendraad@outlook.com 

Inloop Open Boek 
Inloophuis open boek is iedere dinsdagochtend van 09.30-12.00 en 
donderdagmiddag van 13.00-15.00 uur geopend in de bibliotheek van 
Barneveld. Een ieder is welkom voor een kopje koffi  e, een luisterend 
oor, ontspanning en ondersteuning. Je bent welkom, 
gewoon zoals je bent. 
Adres: Nieuwstraat 29
Contact: Anne-Margriet van der Mark, 
inloophuisopenboek@gmail.com

Op de koffie bij..



Inloop koffie en meer
De Inloop is een ontmoe� ngsplek waar inwoners van de gemeente 
Barneveld elkaar kunnen ontmoeten. Een plek waar contact met an-
deren centraal staat. We drinken een kopje koffi  e of thee, doen samen 
een spelletje en gaan met elkaar in gesprek. Elke dinsdagochtend bent 
u tussen 09.30 en 11.30 uur welkom. 
Kosten: €1,00 p.p.
Adres: Nieuwe Markt 6 
Contact: 0342- 745004, info@welzijnbarneveld.nl  

Koffie in het Catharijnecentrum
Elke vrijdag (10.00-11.30 uur) organiseert de Katholieke Kerk in Barne-
veld een open koffi  emorgen in het Catherijnecentrum aan de Langs-
traat. 
Adres: Catherijnecentrum, Langstraat 38, Barneveld 
Contact: Riet Borsboom, rietvandergeer@gmail.com

Koffieochtend in Neboplus
Elke donderdagochtend is er om 10.00 een inloop in Neboplus. Eens in 
de maand wordt er een extra ac� viteit georganiseerd; een crea� eve, 
spor� eve of culturele ochtend. Aansluitend aan deze gezellige ochtend 
kan er elke week worden aangeschoven bij een warme maal� jd. 
Kosten: €2,50 per keer (strippenkaart), extra bijdrage voor de extra 
ac� viteit en €7,50 voor de warme maal� jd 
Adres: Neboplus, Johan de Wi� laan 12, Barneveld 
Contact: 0342-411811, info@neboplus.nl 

Koffietijd
Op Sta� on Halte Zuid is er een mooie ruimte 
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 en 
vrijdag van 15.00 tot 17.30. Vrijdag wordt 
een kleine bijdrage gevraagd als u blij�  
borrelen (geen alcoholische consump� es). 
Adres: Zijdehoenderlaan, Barneveld 
Contact: 0342-419810



Het Plein
Het plein is elke woensdag open van 
17.00-21.00. Er is ruimte voor een ge-
sprek, een spelletje, contact of gewoon 
even niets doen. Om 18.00 uur wordt 
er samen gegeten. Wees welkom! 
Kosten: €2,50
Adres: De Burcht, Schothorststraat 24, 
Barneveld
Contact: Ad Verkerk, 
hetplein@hotmail.com

Aan Tafel 
Aan Tafel organiseert twee keer per maand een 
open maal� jd voor mensen die graag samen met 
iemand willen eten.  
Kosten: Geen 
Loca� e: De Meerwaarde, Rietberglaan 6, Barneveld  
Contact: Bob Boersema, eetaantafel@gmail.com

Eten bij Philadelphia 
Maandag 16.30- 18.45, Roeterdinkstraat 2, Voorthuizen, mogelijkheid 
om mee te eten vanaf 17.45. 
Dinsdag 16.00- 19.00, Johan de Wi� laan 12 (Neboplus) Barneveld, 
mogelijkheid om mee te eten vanaf 17.30. 
Donderdag (oneven weken) 16.30- 19.30, Smidsplein 16 (perron16) 
Voorthuizen, Mogelijkheid om mee te eten vanaf 17.30. 
Kosten: €5,00 
Contact: Gerjanne Schilperoort (Voorthuizen) , 06-11406927, gerjanne.
schilperoort@philadelphia.nl en Sabine Melters (Barneveld), 
06-15278034, sabine.melters@philadelphia.nl

hetplein@hotmail.com

16.30- 18.45, Roeterdinkstraat 2, Voorthuizen, mogelijkheid 

16.00- 19.00, Johan de Wi� laan 12 (Neboplus) Barneveld, 
mogelijkheid om mee te eten vanaf 17.30. 
Donderdag (oneven weken) 16.30- 19.30, Smidsplein 16 (perron16) 
Voorthuizen, Mogelijkheid om mee te eten vanaf 17.30. 

€5,00 

17.00-21.00. Er is ruimte voor een ge-

Samen eten..



Samen warm eten in 
De Kruimelstaete
Elke woensdag kunt u om 12.00 gezellig met ons mee eten. Meld u van 
te voren wel even aan! 
Kosten: €6,50 
Adres: Oud Milligenseweg 34, Garderen 
Contact: Anja van Bentum, vanbentum@solcon.nl, 06-13437398

Samen eten in Lounge 3
Elke tweede dinsdag van de maand kunt u om 12.15 aanschuiven en 
genieten van een lekkere maal� jd. Laat even weten als u komt. 
Kosten: €12,00 per keer
Adres: Kerkstraat 1a, Voorthuizen 
Contact: R. Willems, 06-25476181 

Zevende hemel (open maaltijd)
Ook op zondag is er een open maal� jd. Eens in de zes weken vanaf 
17.00 uur in het Catharijnecentrum. 
Kosten: €7,50 
Adres: Langstraat 38, Barneveld
Contact: Riet Borsboom, rietvandergeer@gmail.com, 0342-401698

Eten in De Garve
Elke laatste vrijdagavond van de maand eten 
we met elkaar van 18.00-19.30 uur.
Adres: De Garve, Lange Voren 86, Barneveld 
Contact: Wilma Heijkoop, 0342-421714, 
samenetenindegarve@gmail.com 

Soep Inn
Vanuit de Hervormde Gemeente Barneveld wordt maandelijks (tweede 
woensdag) een maal� jd georganiseerd in de Goede Herderkerk.  
Kosten: Geen  
Loca� e: Jan Seppenplein 1, Barneveld 
Contact: soep-inn@hervormdbarneveld.nl



Komt u deze 

zomer gezellig 

bij ons langs?

Deze folder is er op ini� a� ef van Welzijn Barneveld 
en is uitgegeven in juni 2019. 

Benieuwd naar wat wij nog meer doen? Kijk eens op 
www.welzijnbarneveld.nl voor het volledige aanbod. 


