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Samen actief  

Voor ieder mens is het belangrijk om zelf invulling te kunnen geven 

aan de dag. Bij het ouder worden of ziek zijn,  is dat niet 

vanzelfsprekend.  Wanneer verveling, eenzaamheid of achteruitgang 

toeslaan, is het prettig om samen met anderen actief betrokken te 

kunnen blijven. Ons motto is 

daarom samen actief. Wij 

kunnen u helpen een 

prettige invulling aan uw dag 

te geven.  

 

Lenen van materialen 

In de welzijnswinkel zijn 

welzijnsmaterialen te leen, 

zoals (aangepast) 

spelmateriaal, 

grootletterboeken, dvd’s, 

cd’s , materiaal om de 

zintuigen te prikkelen, en 

nog veel meer. 

Medewerkers van  de 

welzijnswinkel kunnen u 

adviseren, hoe u op een 

prettige manier uw dag kunt 

invullen, zoals u dat wenst 

en zoals dat bij u past.  

 

 

  



 

  

Lid worden van de welzijnswinkel? 

Een lidmaatschap bedraagt € 20,- per jaar voor externe gebruikers. 

Voor interne cliënten, medewerkers en vrijwilligers vragen wij 

eenmalig een borg van € 20,-. 

Deze komt retour bij het opzeggen van het lidmaatschap. 

De uitleentermijn is 4 weken. Verlenging van twee maal 4 weken is 

mogelijk. Indien het betreffende artikel is gereserveerd kan verlenging 

slechts voor 1 week. 

 

Groepsactiviteiten 
Via de welzijnswinkel kunt u ook deelnemen aan diverse 

groepsactiviteiten in Norschoten. U kunt hierbij denken aan bingo, 

schilderworkshop, creatieve activiteiten, kooruitvoeringen, 

modeshows en nog veel meer. Voor het actuele programma verwijzen 

we naar de website www.norschoten.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van harte welkom 
We zijn er voor alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en 

omwonenden van zorgorganisatie Norschoten. Bent u nieuwsgierig 

geworden? U bent van harte welkom! De koffie of thee staat voor u 

klaar.  

https://norschoten.iprova.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=3b773fef-3e45-4bee-a6d6-eb44a7fb790a


 

  

oktober 2019 

Openingstijden 

Maandag 14.00 - 16.00 uur, 19.00 - 20.30 uur 

Dinsdag  14.00 - 16.00 uur 

Woensdag gesloten 

Donderdag  14.00 - 16.00 uur 

Vrijdag   14.00 - 16.00 uur 

 

 

Welzijnswinkel, 

Norschoten locatie Klaverweide  

Klaverweide 1 

3773 AW  Barneveld 

 

U kunt ons ook per telefoon en e-mail bereiken. 

T: 0342-40 40 00 | E: welzijnswinkel@norschoten.nl 

 


