
1 

 

 

 

Jaarverslag 2021 

__________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Jaarverslag  2021 
Barneveld, Januari 2022 

Geacht college, 

Hierbij ontvangt u de Jaarstukken 2021 van Stichting Welzijn Barneveld Zuid-West. 

Het jaarverslag en het financiële verslag voor de vaststelling van de subsidie over 2021. 

Het bestuur en de Raad van Advies hebben deze stukken goedgekeurd in de vergadering van 5 

januari 2021. 

                              “Stap uit de schaduw en loop in de zon…” 

Gaandeweg het jaar hebben zich allerlei ontwikkelingen rondom het Ontmoetingscentrum 

Bronveld voorgedaan.  

Door het ondertekenen van het  convenant ‘Samen voor Oldenbarneveld’ zijn mooie 

samenwerkingen ontstaan en kunnen we nog meer gaan betekenen in de wijk. Gebleken is dat 

mensen uit de wijk Oldenbarneveld  het ontmoetingscentrum een warm hart toedragen en bereid 

zijn samen met het bestuur en de Raad van Advies er een warme en veilige plek te creëren. Het is 

dan ook heel fijn om samen te kunnen nadenken hoe de nieuwbouw eruit zou kunnen gaan zien.  

Het zal zeker een “zonnige” plek worden. 

Intern hebben  er het afgelopen jaar  een aantal veranderingen plaatsgevonden; onze beheerder 

Jan van de  Brink mag van zijn welverdiende pensioen gaan genieten, en wij als bestuur zijn blij 

een vervanger gevonden te hebben in Johan Honders en, als assistent-beheerder, Oege Oevering. 

Beide heren zijn enthousiast deze meer dan belangrijke taak op zich te nemen.  

Het bestuur is op het moment van schrijven op zoek naar bestuursleden om de dagelijkse taken te 

continueren. Armanda van Ginkel (voorzitter) heeft aangegeven haar taak te zullen neerleggen 

aan het einde van dit jaar. Zaken zijn positief en we hopen u een volgende keer te kunnen melden 

wie het bestuur komen versterken. Maak ik meteen van de mogelijkheid gebruik om een ieder van 

u te bedanken voor de fijne samenwerking en de wijze lessen. Ik heb altijd met heel mijn hart 

geprobeerd om met de mensen mee te denken, een ieder in zijn/haar waarde te laten en met 

respect te bouwen aan een mooie toekomst voor hen die bij ons komen en het 

Ontmoetingscentrum Bronveld op zich. Mensen uit de “schaduw te laten stappen, en laten lopen 

in de zon” Zoveel talent, zoveel kracht, zoveel creativiteit, zoveel kennis, zo dankbaar daar een 

onderdeel van te mogen zijn. 
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Ook dit jaar hebben de Coronaregels ons soms wat in de weg gezeten, toch hebben we met zijn 

allen getracht om zaken op een goede manier te laten verlopen. Als bestuur hebben wij soms 

besluiten moeten nemen die misschien niet fijn waren, maar wel in het belang van bezoekers en 

vrijwilligers. Wij zullen dat komende jaar zeker blijven doen en zullen alle activiteitenbegeleiders 

blijven betrekken in de besluiten, zoals we dat in het afgelopen jaar ook hebben gedaan. 

Vooruitkijkend op een toekomst zijn er een aantal activiteiten bijgekomen in het 

Ontmoetingscentrum en liggen er plannen klaar om het een en ander tot ontwikkeling te 

brengen.  

We denken hierbij aan een cursus reanimatie voor de activiteitenbegeleiders, een cursus samen 

bevallen, faciliteren deelnemers aan het taalmaatjesproject Welzijn Barneveld en 

spreekuurbegeleiding door Sociaal Juridisch Steunpunt. Wij verheugen ons te kunnen zeggen dat 

ook de vaste activiteiten binnen Bronveld hun doorgang zullen vinden. Let wel: binnen de 

coronaregelgeving. 

En zo hebben veel mensen laten zien dat je met (vrijwillige) inzet veel mensen toch kan laten 

genieten van activiteiten. De ondersteuning bij vaste activiteiten is belangrijk, maar ook voor de 

periodieke, incidentele activiteiten en initiatieven is tijd nodig. Wij gaan er vanuit dat we de 

komende jaren kunnen rekenen op uw subsidie en medewerkers zodat we het werk van de 

stichting voortvarend kunnen voortzetten. 

 

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van het jaarverslag. 

Met vriendelijke groet, 

Armanda van Ginkel 

Voorzitter Ontmoetingscentrum Bronveld 
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Beweegactiviteit 55-plussers 
In 2021 zijn we met onze beweegactiviteit, voor senioren uit de wijk Oldenbarneveld, in en bij 

Ontmoetingscentrum Bronveld neergestreken. Bewegen is gezond en leuk om samen met elkaar te 

doen. Twee keer in de maand bewegen we, het liefst in de buitenlucht, met elkaar onder leiding van 

Be Active & Creative. Ook Welzijn Barneveld is er bij betrokken. Bij slecht weer is Bronveld voor ons 

een warme locatie om op terug te vallen en om met elkaar een kopje koffie te drinken na afloop van 

de activiteit. We kijken terug op vele mooie momenten en hopen jullie allemaal in 2022 te kunnen 

ontmoeten. 

   

Houtbewerking 
Op maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur is er houtsteken bij Ontmoetingscentrum Bronveld. Een 

groepje enthousiaste mensen maakt er mooie dingen, zowel driedimensionaal als op een paneel, o.a. 

grote uil, vogel, slak, blad van een boom, paneel met vogel. Het is een leuke groep die elkaar helpt 

om een mooi eindresultaat te krijgen. Ook zin in een nieuwe hobby? Je bent van harte welkom om 

een kijkje te nemen en het te proberen. Het enige wat je voor deze hobby nodig hebt is een beetje 

geduld! 



6 

 

Kidsmiddag >6 jarigen 

 

Nadat jeugdwerkers Novel en Mustafa in de wijk Oldenbarneveld een onderzoekje hebben gedaan 

naar behoeftes in de wijk onder verschillende jeugd, is er uitgekomen dat zij graag iets creatiefs / 

ontmoeting binnen willen. In september is daarom de Kidsmiddag in Ontmoetingscentrum Bronveld 

van start gegaan. Bij de start kwamen al ruim 15 kinderen wat een mooie verrassing was. Al snel 

hadden we 2 lokalen nodig omdat de opkomst steeds meer en meer werd. Op dit moment zitten we 

gemiddeld op zo’n 40 kinderen die wekelijks langskomen voor een gezellige middag.  

Tijdens de kidsmiddagen wordt Dorien geholpen door 2 enthousiaste moeders, 1 buurtbewoner en 

vaak willen 3 kinderen ook graag mee helpen bij bijvoorbeeld limonade inschenken, spullen 

klaarzetten en kinderen begeleiden. Bij de kidsmiddag wordt veel geknutseld omdat de kinderen dit 

het leukst vinden. Ook spelen we buiten, bakken we koekjes en willen we met mooi meer buiten 

meer activiteiten gaan doen. Iedere week weer een kleine feestelijke verrassing voor de kinderen 

wat we gaan doen!  

Een laagdrempelig en creatief talentenatelier voor de kleintjes. Het grootste gedeelte van de 

kinderen komt uit de wijk Oldenbarneveld. Ook zien we kinderen vanuit omliggende wijken en zelfs 

uit de wijk Veller. De kidsmiddag is een inloop voor kinderen vanaf 6 jaar.  
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Brei- en Haakclub ‘Steekje los’ 

Wij van ‘Steekje los’ haken breien of borduren –normaal gesproken- elke maandagavond.  

We zijn een heel gezellige club van dames uit verschillende culturen. Meestal nemen we ons eigen 

werk mee, maar zo nu en dan heeft iemand zin om een workshop te geven. Daar doen we dan 

meestal ook enthousiast aan mee.  

Het is heel belangrijk dat deze club er is. Er zijn dames bij die verder weinig contact hebben buiten de 

Brei- en Haakclub om. Ik merk dat deze dames dan helemaal opleven als ze hier zijn en er elke week 

weer naar uitkijken. Voor deze dames is het extra moeilijk als de avonden niet door gaan in deze 

coronatijd. We hopen dat het snel weer allemaal door kan gaan. 

 

Kleding maken en herstellen 

Bijna elke week op dinsdagochtend is er in Ontmoetingscentrum Bronveld 

naailes. Er wordt kleding gemaakt en andere creatieve dingen, zoals een 

vlaggenlijn voor een verjaardag of tassen, het kan allemaal. Het is een 

gezellige groep met aandacht voor elkaar. Er zijn mensen die je echt snel 

voor uit ziet gaan en anderen gaan weer wat langzamer, maar dat geeft 

niet. Ze hebben er allemaal zin in. 
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Schilderen o.l.v. Julia Borsboom 
Volksuniversiteit Barnevue biedt vele cursussen en 

trainingen aan op verschillende locaties in de gemeente 

Barneveld. Zo heeft Barnevue in het najaar (nadat 

Ontmoetingscentrum Bronveld weer open ging na de 

lockdown) een schilderscursus aangeboden onder 

leiding van Julia Borsboom. Deze heeft plaatsgevonden 

in het hobbylokaal van Ontmoetingscentrum Bronveld. 

Dit lokaal is bij uitstek geschikt voor dit soort activiteiten vanwege zijn omvang en de mogelijkheid 

om schildersbenodigheden -zoals een schildersezel- voor de duur van de training in Bronveld te laten 

staan. Ideaal voor de deelnemers! De schilders maken prachtige werken, uiteenlopend van 

portretten tot landschappen. Voor meer informatie over deze activiteit kunnen belangstellenden 

terecht bij de Barnevue (info@barnevue.nl). 

Ontmoetingsgroep Philadelphia 
Philadelphia ondersteunt door heel Nederland 

mensen met een beperking en helpt zo iedereen 

om het beste uit zichzelf te halen. Philadelphia 

zorgt voor de mensen die bij hen wonen of zorgt 

voor begeleiding op afstand voor mensen die op 

zichzelf wonen. Voor deze laatste groep biedt 

Philadelphia onder andere ontmoetingsplekken 

aan.  

Ontmoetingscentrum Bronveld is zo’n ontmoetingsplek. Wekelijks komen bij ons een aantal cliënten 

van Philadelphia bijeen om elkaar te ontmoeten. Mensen die behoefte hebben aan sociale 

contacten. Een hulpvraag hebben. Of graag iets meer willen doen in de maatschappij. Ze vinden er 

actieve en gelijkgestemde mensen. Er is ook begeleiding vanuit Philadelphia aanwezig.  

Deelnemers drinken een kop koffie of thee met elkaar. In Bronveld koken de deelnemers met elkaar 

en onder begeleiding om vervolgens gezellig samen te eten. Ook krijgen de deelnemers op de 

ontmoetingsplek begeleiding. Dat kan individueel zijn, maar ook samen met anderen. Meer 

informatie nodig? Bel naar 0800-0830 en stel je vragen! 

Accordeonorkest ‘Rapsodie’ 
Accordeonorkest Rapsodie is in mei 2002 geleden opgericht. Onder leiding van onze dirigente speelt 

iedereen op eigen niveau zijn/haar partij mee en vormen we samen Accordeonorkest Rapsodie. 

Iedere dinsdagavond oefenen wij van 19.40 uur tot 21.45 uur in het gezellige Ontmoetingscentrum 

Bronveld. Sonja Veer heeft de muzikale leiding tijdens de oefenavonden en optredens.  

Ons muziekrepertoire is zeer gevarieerd. Voor elke gelegenheid kunnen wij een passend 

muziekprogramma aanbieden. Ons Accordeonorkest is zowel te boeken voor open als besloten 

optredens. We verzorgen optredens in diverse instellingen, zorg- en bejaardencentra in de gemeente 

Barneveld en (wijde) omgeving.  
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Maar ook bij verschillende andere gelegenheden zijn we vaak te vinden. Traditioneel houden wij 

ieder jaar vlak voor de zomervakantie onze Zomer-uitvoering in de Barneveldse Muziektent. 

Rapsodie is lid van de Nederlandse Organisatie voor Accordeon & Mondharmonica. De NOVAM is 

een organisatie die onder andere de belangen behartigt van accordeonisten en 

accordeonverenigingen. Verder behartigt NOVAM de belangen van de amateur-muziekkunst-

beoefening. 

 

Nieuwe leden zijn van harte welkom. 

Graag komen wij in contact met nieuwe leden, leden die ons orkest willen komen versterken. Of 

leden die zich bij onze vereniging willen aansluiten en mee gaan (leren) spelen. Als je niet zeker weet 

of een accordeon bij je past: er zijn huuraccordeons beschikbaar. Deze instrumenten zijn van goede 

kwaliteit en ook geschikt om in het orkest te gebruiken. Voor meer variatie in ons muzikale aanbod 

zijn we ook op zoek naar muzikanten die een bij het orkest passend instrument bespelen. 

Sinds september 2014 zijn we gestart met Klezmer oefenavonden in Buurthuis Bronveld te 

Barneveld. Iedere eerste dinsdag van de maand oefent de Klezmer groep van 19.40 uur tot 20.40 uur. 

Na de koffiepauze oefent het Rapsodieorkest verder van 21.00 uur tot 21.45 uur. 

Wil je een keer komen kijken? Dan ben je altijd welkom. Wil je meer over ons weten? Neem dan 

contact op via email info@accordeonrapsodie.nl of mobiel 0620896763. Voor informatie kun je ook 

terecht op onze website www.accordeonrapsodie.nl. 
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Vrouwenochtend 
Wekelijks op de woensdag komen een aantal 

dames bijeen om met elkaar koffie te drinken in 

Ontmoetingscentrum Bronveld. Deze wekelijkse 

ontmoetingen zijn belangrijk voor de deelnemers. 

Ze kijken er naar uit. Het geeft hen de mogelijkheid 

om elkaar te spreken over de gebeurtenissen van 

alledag in hun leven. Daarnaast trekken zij er zo nu 

en dan op de woensdagochtend op uit voor leuke 

uitstapjes naar bijvoorbeeld plaatselijke musea, 

landwinkels of zorgboerderijen. Iedereen is van 

harte welkom bij deze activiteit die gericht is op 

ontmoeting en het gesprek met elkaar. 

Darten 

Jan Franken vertelt: “Mijn bijdrage die ik 

met veel plezier doe in Bronveld is 1x in de 

week een dartavond en organiseren 

begeleiden. Er komen op zo’n avond 

meestal rond de 12 tot 16 deelnemers die 

fanatiek de strijd met elkaar aangaan om 

de avond te winnen. Dat gebeurt eerst in 

een poulefase en daarna in een 2
e
 ronde 

waarna we tegen elkaar darten op de plek 

waar je geëindigd bent in de poulefase. Per 

avond kun je punten verdienen die ik bij 

houd, zodat er na elke periode een winnaar 

uit de bus komt. 

Dit alles gaat onder gezelligheid met een drankje en een hapje waar mijn dochter voor zorgt. Aan het 

einde van de avond sluiten mijn dochter en ik samen af. Dit alles geeft ons voldoening als alles 

weergoed verlopen is. En ook zie dat iedereen het weer gezellig heeft gehad. Nu hoop ik natuurlijk dat 

we volgend jaar weer snel kunnen opstarten na deze vervelende lockdownperiode. Want het wordt 

wel gemist, het darten en de contacten met elkaar”. Dankjewel, Jan en Tallitha, voor jullie grote 

inzet! 

Voorleesactiviteit 0-4 jarigen 

Een tijdje geleden ontstond er een samenwerking door middel van subsidie met als doel, dichterbij 

de mensen in de wijk komen door middel van Voorlezen. Dat project kreeg de naam ‘Voorlezen in de 

wijk’. Een project waarbij de mensen in de wijk de kans krijgen om op een laagdrempelige manier 

kennis te laten maken met de bibliotheek, het Taalhuis en alle activiteiten die de bibliotheek heeft 

voor alle inwoners van de gemeente Barneveld.  
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Samen met het Taalhuis Barneveld met als coördinator, Jelly van Rinsum en met Rooswitha van Triest 

van Welzijn Barneveld, kwamen wij uit op o.a. locatie Ontmoetingscentrum Bronveld. Ik, Jantine de 

Jong van Bibliotheek Barneveld, mocht wekelijks plaats nemen in Bronveld voor 12 weken lang om 

de wijkbewoners te ontmoeten en om de jongste wijkbewoners voor te lezen.  

 

Ontmoetingscentrum Bronveld is een enthousiast 

buurtcentrum in een wijk waar ik zeer welkom ben 

ontvangen door de beheerders, vrijwilligers en 

bewoners.  Er is zelfs een bewoner van de wijk wezen 

flyeren omdat ze zo van wandelen houdt. Ook merkte ik 

de verbondenheid in de wijk. Altijd mensen aanwezig 

om te werken, te leren of een praatje te maken.  

 

Ik heb dan ook bijna iedere week bezoek mogen ontvangen. In totaal zijn er 10 volwassenen en 20 

kinderen geweest. Daarvan zijn ook dubbele tellingen, want één persoon is zelfs drie keer geweest. 

Ook mocht ik regelmatig een gastouder ontvangen die ontzettend geniet met de kinderen van het 

voorleesmoment en bewust kiest voor de activiteiten van onze bibliotheek. De helft van de 

bezoekers kent onze bibliotheek en is lid. De mensen die geen lid te zijn of de activiteiten niet te 

kennen heb ik folders meegeven. We hebben mooie gesprekken gehad naast het voorlezen, zoals 

over taal en ik heb bezoekers kunnen vertellen dat er in de bibliotheek een Taalhuis aanwezig die je 

kan helpen met alle vragen rondom de Nederlandse taal.  

 

Wie weet kan dit in 2022 voortgezet worden, maar tot die tijd, voel je welkom in onze bibliotheek! 

Alle kinderen zijn tot en met 18 jaar gratis lid en ook daar wordt voorgelezen. Ik hoop dat u/jij je net 

zo welkom voelt bij onze bibliotheek als dat ik mij heb gevoeld bij jullie in de wijk. Bedankt! 

 

Taalmaatje (Welzijn Barneveld) 
Via het taalmaatjesproject van Welzijn Barneveld begeleiden 

vrijwilligers één of meerdere nieuwe inwoners in Nederland. 

Doel? Om hen op een leuke en laagdrempelige wijze 

taallesondersteuning te bieden. Een van oorsprong Syrische 

meneer woont in de wijk Oldenbarneveld en zijn begeleider 

vroeg of het mogelijk was om hun wekelijkse ontmoetingen 

voortaan in Ontmoetingscentrum Bronveld te houden. Nou ja, 

misschien niet alle wekelijkse ontmoetingen – het is ook leuk 

om zo nu en dan op andere plekken te gaan kijken – maar regelmatig te gast zijn in Bronveld met een 

bakkie koffie er bij, is uiterst prettig! Sinds november 2021 zijn de ‘taalmaatjes’ in Bronveld geweest 

en wij hopen dat dit in 2022 wordt voortgezet en uitgebreid.  

Crea voor volwassenen 
Activiteitenbegeleider Ingrid Stouten: “Helaas zijn we dit jaar niet veel bij elkaar geweest, door de 

Covid maatregelen. Onderling wel met diverse dames ideeen uitgewisseld! En naar elkaars 

belevenissen geluisterd. We hebben 1x bij mij thuis kabouters op boomstammetjes geschilderd. En 

voor de kerst met een paar dames, want meer kon niet, een kerstmandje gemaakt! Wij hopen dat het 

volgend jaar beter gaat! Blijft mij niks anders over iedereen een gezond 2022 toe te wensen!” 
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Bordspellen 
Ik ben Hendrik Jan Ruiter en leidt de bordspellenclub in Barneveld. Normaal zouden we elk einde van 

de maand op vrijdag een bordspellenavond houden. Nu is in het nieuwe normaal dit helaas in 2021 

niet vaak mogelijk geweest. Toch hebben we dit jaar -wanneer de Coronaregels het toe lieten- weer 

gezellig met onze groep kunnen spelen. We hoop dat als de regels weer beter worden dan ook weer 

lekker door mogen gaan. En veel nieuwe spellen kunnen uitproberen. 

 

Ontbijt Bronveld 

Vanwege Corona heeft het ontbijt dit jaar niet veel kunnen plaatsvinden. In oktober van dit jaar kon 

het weer een keer. En wat waren de deelnemers daar blij mee. Ze hadden onze ontbijtsessies gemist. 

Een goede stimulans om in 2022 –als corona hopelijk achter ons ligt- er weer vol tegenaan te gaan! 
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Kook- en Eetspecial 

Ook de kook- en eetspecial heeft in 2021 niet kunnen plaatsvinden vanwege de coronamaatregelen. 

Het organisatiecomité ziet uit naar nieuwe specials in 2022. Laten we hopen dat we daar weer snel 

mee aan de slag kunnen gaan! 

Bronveld Bios 

Ook de biosvoorstellingen, 1 keer in de maand op de vrijdagavond, heeft in 2021 stil gelegen. 

Jammer, want het is een altijd goed bezochte bijeenkomst voor jong en oud. We willen hier dan ook 

graag in 2022 mee verder. 

Is er in 2021 dan helemaal geen film gekeken in Bronveld? Nee, tijdens één van de kidsmiddagen van 

Be Active & Creative is één van de zalen van 

Ontmoetingscentrum Bronveld omgetoverd tot een echte 

filmzaal. De kids hebben genoten! 

En in aanloop naar Kerst hebben de dames van de 

Vrouwenochtend een Kerstfilm met elkaar zitten kijken. ‘A 

Castle for Christmas’ speelde zich af op een heus (Kerst-

)kasteel in het mooie landschap van Schotland!  

See Joe Again 

Een tweewekelijks ontmoetingsmoment waar we een 

gezamenlijke maaltijd(avondeten of lunch) nuttigen 

met een bepaalde doelgroep. Je kunt op dit moment 

niet zomaar binnen lopen voor een kopje koffie 

(normaal wel), maar voor de maaltijd moet je van te 

voren zijn aangemeld. Als dat wel weer mogelijk is, dan 

is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen. 

Door corona heeft een deel van See Joe Again dit jaar 

in Ons Bedrijf plaatsgevonden en nu gelukkig weer op 

ons vertrouwde plekkie in Ontmoetingscentrum Bronveld. Eerst konden we weer zoals gewoonlijk 

van 16.00 uur tot 20.30 uur draaien en een avondmaaltijd nuttigen samen, maar we moesten door 

de avondlockdown toch weer wisselen naar 11.00-15.00 uur om dan maar samen te lunchen.  

We koken gezamenlijk, ruimen gezamenlijk op en doen spelletjes samen. We gaan ook discussies 

over verschillende onderwerpen niet uit de weg en je vindt er altijd een luisterend oor. 

Ons motto “Voor elkaar en met elkaar”. Met goede hoop gaan we het 12
e
 jaar tegemoet. 
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Buurtbrunch 2021 

Op 25 september 2021, Burendag, vond onze Buurtbrunch 2021 plaats. Ongeveer 50 wijkbewoners 

vonden hun weg naar Ontmoetingscentrum Bronveld om elkaar onder genot van een heerlijke 

brunch te ontmoeten, met elkaar kennis te maken, oude herinneringen op te halen en de toestand in 

de wereld -en die in Barneveld in het bijzonder- met elkaar te bespreken. En het bleef nog lang 

onrustig! 

Deze activiteit is mede mogelijk gemaakt door een ruimhartige subsidie van het Oranjefonds, en 

medewerking van Welzijn Barneveld en, last but nor least, ons geweldige vrijwilligersteam dat kosten 

noch moeite heeft gespaard om eens ouderwets gezellig uit te pakken! 

 

 

 

 

 

 

Wijkfeest Oldenbarneveld 2021 

Op zaterdag 2 oktober 2021 organiseerde Wijkplatform Oldenbarneveld in samenwerking met 

Ontmoetingscentrum Bronveld een feest voor de wijk Oldenbarneveld. Er waren diverse 

marktkramen met informatie en lekkernijen van multi-culturele aard. Er was een band en een 

gezellig terras. Sportactiviteiten op het sportveld achter Bronveld met een kleedjesmarkt nabij. Ruim 

400 aanwezigen, jong en oud, hebben die middag een topfeest gehad! Ook was er (eindelijk) 

gelegenheid om het Convenant ‘Samen voor Oldenbarneveld’ te ondertekenen in aanwezigheid van 

Wethouder Hans van Daalen en vertegenwoordigers van de samenwerkende partijen. 


