
WAUW!denberg Energie(k)
Van maandag 10 t/m vrijdag 14 oktober zijn er diverse activiteiten met het thema
Energie(k). Woudenbergers worden geïnformeerd over en geïnspireerd door
praktische duurzaamheidsonderwerpen dicht bij huis. 

Ma 10 oktober | Discussieavond over Energie besparen
Energie besparen begint bij isoleren en daarna kijk je hoe je goedkoop energie kunt ̀kopeǹ.
Elske van der Fliert van Stichting Duurzaam Elske van der Fliert van Stichting Duurzaam Woudenberg interviewt een aantal burgers die
vertellen over hun ervaringen met deze onderwerpen (bijv. isoleren, zonnepanelen, etc).
Zij gaat daarnaast in gesprek met wethouder Moniek van de Graaf, met raadsleden, ondernemers
en bewoners over beleid en mogelijkheden. Er zijn infostands aanwezig én er is tijd voor een
drankje en napraten.
Tijd: 19.30 uur | Toegang: gratis 

Wo 12 oktober | Documentaire: Het paradijs op aarde & Energie(ke) prijsvraag  
“Het paradijs op aarde ligt binnen handbereik”. Ruud Koornstra reisde met zijn dochter Roos door“Het paradijs op aarde ligt binnen handbereik”. Ruud Koornstra reisde met zijn dochter Roos door
Nederland en sprak met ondernemers, wetenschappers en bestuurders. Stel je voor: het is 2030
en doordat we de zaken slim hebben aangepakt, leven we inmiddels in een wereld zonder
schaarste van energie, vervoer en gezonde voeding. 
Vooraf een Energie(ke) prijsvraag voor plezier en kennisuitbreiding.  
Tijd: 19.30 uur | Toegang: gratis 

Vr 14 oktober  | Voorleesfeestje: Hallo-o-o daarboven!   
De Kinderboekenweek, van 5 tot 16 oktobeDe Kinderboekenweek, van 5 tot 16 oktober, heeft als thema Gi-ga-groen. We lezen voor uit
Hallo-o-o daarboven! van Farine Matthew. Dit is een vertederend verhaal over een jonge vos die
over zijn verzameling vertelt. En wat die verzameling is? Dat hoor je in de Kinderboekenweek.
Na afloop knutselen en een stickerspeurtocht. Meer info op www.bibliotheekeemland.nl.  
Tijd: 15.00 uur | Toegang: gratis, leeftijd: 3 tot 6 jaar.

Vr 14 oktober  | Ouder- en Kindcollege met Stand up bioloog Geert-Jan Roebers
Aansluitend bij de Kinderboekenweek Gi-ga-groen geeft de ̀Stand-up-bioloog̀ voor kinderen
vanaf 9 jaar en hun ouders een lezing over zijn werk als bioloog en schrijvevanaf 9 jaar en hun ouders een lezing over zijn werk als bioloog en schrijver, het belang van
diversiteit in de natuur, klimaatverandering, duurzaamheid en energie.
Meer info: www.bibliotheekeemland.nl.
Tijd: 19.00 - 20.30 uur | Toegang: gratis, leeftijd: vanaf 9 jaar.

Wo 12 oktober | Lunchworkshop: Vilten hanger maken
Versier een vilten hart met knoopjes, kraaltjes en leuke borduursteekjes. En zet het in elkaar tot
een leuke hanger. Vooraf opgeven: info@cultuurhuiswoudenberg.nl. 
Tijd: Lunch 12.00 uur, workshop 12.30 uur | Deelname € 10,00 inclusief broodje en materiaal.

Do 13 oktober | Filmhuis: Father
Anthony wil geen hulp van zijn dochter wanneer ouderdom begint op te spelen. Hij twijfelt aan
zijn familie, zijn geest en zelfs aan de werkelijkheid door de intredende dementie.zijn familie, zijn geest en zelfs aan de werkelijkheid door de intredende dementie.
Verplicht reserveren: filmhuiscultuurhuiswoudenberg@gmail.com. 
Tijd: 20.00 uur | Toegang: € 8,00 incl. koffie/thee 

Di 18 en Do 27 oktober | Verhalen en foto’s van Wombarg 60 tot 70 jaar geleden 
Jansje en Dirk praten de historische verhalen en fotòs aan elkaar met de nodige humor.
Het belooft, zoals altijd, gezellig te worden.
Opgeven bij Jansje:  jfgoe30@hetnet.nl of 0612418738. 
TTijd: Dinsdag 18  oktober 15.00 uur | Toegang: vrije gift
Tijd: Donderdag 27 oktober 20.00 uur | Toegang: vrije gift

Za 8 oktober | Op de koffie bij: De Bibliotheek en Oud Woudenberg
Wil je meer weten over de Bibliotheek en Oud Woudenberg? Kom dan gezellig op de koffie.
Dick Veldhuizen van Oud Woudenberg en Indra Waardenburg van de Bibliotheek vertellen alles
en beantwoorden je vragen.
Tijd: 10.30 - 12.00 uur | Toegang: gratis

Vr 2 september | Seizoensopening Cultuurhuis
Kom kennis maken met het cursusaanbod en de docenten van Kunst en Cultuur en bezoek het
Huiskamercafé, Oud Woudenberg, de Bibliotheek, de Kleine Schans, galerie De Kunstberg,
Hip & Handgemaakt ende infostands van Vluchtelingenwerk, Filmhuis, Samen op Zondag en
Repaircafé. 
Tijd: 19.00 - 21.00 uur | Toegang: gratis

Do 8 september | Filmhuis: GiftedDo 8 september | Filmhuis: Gifted
Frank, een alleenstaande man die zijn wonderkind Mary opvoedt, raakt verwikkeld in een
voogdijstrijd met zijn moeder. Hoe een 7 jarig meisje de speelbal wordt van het verschil in
opvoeding. Verplicht reserveren: filmhuiscultuurhuiswoudenberg@gmail.com.
Tijd: 20.00 uur | Toegang: € 8,00 incl. koffie/thee 

14 september t/m 2 oktober | Er-op-uit-weken in Woudenberg  
Twee weken lang staat de deur open bij activiteiten in Woudenberg voor de actieve oudere.
VVan creatieve cursussen, wandelen, sjoelen, samen eten tot volleyballen. Er zijn tal van
organisaties die u graag welkom heten, ook de rest van het jaar. Ontdek een nieuwe hobby of
nieuwe vrienden! Ook komen er informatieavonden en scholingen over dementie.
Meer info: dementalent@moriahoeve.nl 

Wo 21 september | Alles Kidz: Bramenjam maken
Maak je eigen lekkere bramenjam van Woudenbergse bramen met Cees de jam-maker.
Tijd: 15.00 uur - 17.00 uur | Deelname € 3,00 p.p. Leeftijd van 10-14 jaar

VVr 23 september | Muziekcafé: Zing maar mee, met Zeven Tinten Grijs
Het Huiskamercafé wordt een gezellig muziekcafé waar je met een drankje kunt genieten van
live muziek van Zeven Tinten Grijs. Vind je het leuk om je favoriete ouwe hit te zingen?
Grijp nu je kans.  Luister of zing mee.  
Tijd: 20.00uur | Toegang: vrije gift

Wo 28 en Do 29 september | Historisch kijkcafé: Voskuilen door de eeuwen heen
Henk van Woudenberg vertelt over het ontstaan en de ontwikkeling van een buurtschap
onder onder Woudenberg en Leusden. Het belooft, zoals altijd, gezellig te worden. 
Tijd: Woensdag 28 september 15.00 uur | Toegang: vrije gift
Tijd: Donderdag 29 september 20.00 uur | Toegang: vrije gift

Dé Huiskamer van Woudenberg is een gezellige plek voor ontmoeting en culturele en
maatschappelijke activiteiten. Wil je gezellig iets drinken of bijpraten?

Het Huiskamercafé is te bezoeken voor een kopje koffie of thee, krantje of flexwerkplek. 
Vanaf september zijn er verschillende activiteiten te bezoeken voor alle leeftijden.

Zoals het nieuwe Muziekcafé, Historisch Kijkcafé, Alles kidz-workshops, het Cultuurcafé
of de creatieve Lunchworkshops.

  
Je vindt in het Cultuurhuis het Huiskamercafé, de informatiebalie, De Kleine Schans,
Hip & handgemaakt, Vluchtelingenwerk, Bibliotheek Eemland, Galerie De Kunstberg,

Kunst & Cultuur Woudenberg en Oud Woudenberg.

Bij de infobalie zijn nieuwe souvenirs met de skyline van Woudenberg te koop.
In Galerie De Kunstberg zijn doorlopend exposities.

Diverse ruimtes in het Cultuurhuis zijn te huur voor vergaderingen en activiteiten.
Kortom, er is van alles te doen en beleven.Kortom, er is van alles te doen en beleven.

Welkom in Cultuurhuis Woudenberg!

Programma
Najaar 2022 

Het Huiskamerprogramma is samengesteld m.m.v de Bibliotheek Eemland, Kunst en
Cultuur Woudenberg, Oud Woudenberg, De Kleine Schans, het Huiskamercafé,
Hip & Handgemaakt, Duurzaam Woudenberg, Zon op Woudenberg,
Samen op Zondag, de Gemeente en vele vrijwilligers en andere partijen. 

Cultuurhuis | Dorpsstraat 40 | Woudenberg | telefoon: 033 – 286 37 88
www.cultuurhuiswoudenberg.nl | info@cultuurhuiswoudenberg.nl |      Cultuurhuis Woudenberg

Meer informatie: www.cultuurhuiswoudenberg.nl Facebook: Cultuurhuiswoudenberg.
Aanmelden voor een activiteit is verplicht en kan via info@cultuurhuiswoudenberg.nl

of bij de infobalie van het Cultuurhuis. 

Maandelijks

MamaCafé Wombé: sfeervolle ontmoetingsplek voor ouders en kinderen (0-4 jaar).
Ouderinitiatief op maandag 09.30-11.30 uur.
Data: 19 sept, 10 en 24 okt, 14 en 28 nov en 19 dec 2022  

Samen op Zondag: Op de 2e zondag van de maand organiseert de Coalitie Erbij Woudenberg
een gezellige middag met een afwisselend programma. 
TTijd: 14.30 - 17.00 uur | Toegang: € 3,00

Repaircafé: Geef je spullen een tweede leven en laat ze repareren.
3e vrijdag van de maand, 14.00 uur. www.duurzaamwoudenberg.nl

OV-Spreekuur: voor alle vragen over reizen met het Openbaar Vervoer. 1e vrijdag van de
maand, 14.00-15.30 uur. www.doemeemethetov.nl

Wekelijks 

Taalcafé: Voor iedereen die de Nederlandse taal wil oefenen. Info: www.bibliotheekeemland.nl
Maandag 13.00-15.00 uur, Dinsdag 19.00-21.00 uur

Cursus beter leren schrijven:  Oefenen met bv een WhatsApp-bericht, een formulier invullen,
een e-mail schrijven. Informatie over deelname en intake: m.oechies@gmail.com of 0649842563. 
Maandag 19.30-20.30 uur.

TTrefpunt: Gezellig samenkomen.
Dinsdag 10.00-12.00 uur., Aanmelden: tel. 085 066 97 32

SWO-internetcafé: spreekuur computer- en smartphone-gebruik.
Vooraf aanmelden: swow.internetcafe@gmail.com, Dinsdag 13.00 uur.

Kinderatelier met docenten van Kunst en Cultuur Woudenberg.
Woensdag 13.30 uur

Voorlezen door de bibliotheek.
VVrijdag 15.00 uur

Vluchtelingenwerk: inloopspreekuur, www.vluchtelingenwerk.nl
Dinsdag 12.00-15.00 uur, Vrijdag 9.30-11.45 uur

Informatiepunt Digitale Overheid www.bibliotheekeemland.nl
Woensdag 14.00-17.00 uur

Do 8 december | Filmhuis: The secret garden
Als de ouders van de 10-jarige Mary Lennox overlijden, wordt ze naar haar oom in Engeland
gestuurd. Samen met haar zieke neefje Colin gaat ze op avontuur en ontdekken ze een
mysterieuze deur die toegang geeft tot een geheime tuin. 
Verplicht reserveren: filmhuiscultuurhuiswoudenberg@gmail.com. 
Tijd: 20.00 uur | Toegang: € 8,00 incl. koffie/thee

Za 10 december | Za 10 december | Write for Rights – Amnesty International 
Schrijf een brief of zet je handtekening in het teken van de rechten van de mens.
Meer info: www.woudenberg.amnesty.nl 
Tijd: 11.00  - 15.00 uur

Do 15 december | Cultuurcafé: Glaskunst door Krista Israël
Krista is multimedia-kunstenaar en gespecialiseerd in glas. Zij vertelt over glaskunst en
glastechnieken. Denk aan glasfusing, sand-casting en powder-printing.  
TTijd: 20.00 - 21.30 uur | Toegang: € 6,00

Do 15 december | Lunchworkshop: Kleine cadeaudoosjes maken     
Van mooi papier met decemberprints maak je cadeaudoosjes en ‘pillow’ enveloppen d.m.v.
knippen, snijden, vouwen en plakken. Iedereen kan het! Yvonne en Reina van Hip &
Handgemaakt begeleiden je. 
Tijd: Lunch 12.00 uur, workshop 12.30 uur | Deelname € 10,00 inclusief broodje en materiaal

Za 17 december | Op de koffie bij: De Dorpskerk van Woudenberg 
Ody Honders vertelt tijdens de koOdy Honders vertelt tijdens de koffie welke bijzondere rol de kerk in de loop der eeuwen
vervuld heeft, wat heeft zij te bieden en hoe ziet de toekomst eruit met een tweede kerkelijk
centrum in Het Groene Woud.
Tijd: 10.00 - 12.00 uur | Toegang: gratis

Wo 21 december | Alles Kidz: Kerstboomversiering van koffiecups  
Gezellig kerstboomversiering maken van oude koffiecupjes o.l.v. Yvon Luijendijk.
Tijd: 15.00 - 16.30 uur | Deelname: € 3,00, leeftijd v.a. 6 jaar.

Wo 2 november | Alles Kidz: De Kettingreactie machine 
Wat hebben dynamiet, een bowlingbal, een vergrootglas en een kat met elkaar gemeen?
Het zijn allemaal dingen die je kan gebruiken om te gekke kettingreacties te bouwen in deze
educatieve game! Info/aanmelden: www.bibliotheekeemland.nl. Leeftijd: 8 t/m 10 jaar. 
Tijd: 15.00 - 17.00 uur | Deelname: € 3,00

Do 10 november | Dag van de Mantelzorgers
WWoudenberg zet zijn mantelzorgers in het zonnetje! Ook niet geregistreerde mantelzorgers zijn
van harte welkom en kunnen binnenlopen in het Cultuurhuis.
Speciaal voor al geregistreerde mantelzorgers ligt er een attentie klaar. 
Tijd: 10.00 - 15.00 uur | Aanmelden is niet nodig

Do 10 november | Filmhuis: Hors Normes
Bruno en Malik hebben de leiding over twee non-profitorganisaties waar ze kansarme jongeren
helpen hulpverlener te worden. Om te zorgen voor extreme gevallen die door andere instellingen
worden geweigerd. worden geweigerd. Verplicht reserveren: filmhuiscultuurhuiswoudenberg@gmail.com. 
Tijd: 20.00 uur | Toegang: € 8,00 incl. koffie/thee

Za 12 november | Op de koffie bij: De Kleine Schans
Kom een kopje koffie of thee drinken met de directeur Ellen van Vlist van Coöperatie De Kleine
Schans! Zij neemt je mee in wat De Kleine Schans allemaal doet en hoe betekenisvol de
coöperatie is voor de inwoners en organisaties van Woudenberg. 
Tijd: 10.30 - 12.00 uur | Toegang: gratis

VVr 18 november | Muziekcafé: Easy Listening, met Mic̀s Music
Het Huiskamercafé wordt een gezellig muziekcafé waar je met een drankje kunt genieten van
live muziek met Mic’s Music (Ron en Martin). Lekker luisteren en meezingen mag.
Tijd: 20.00 - 22.00 uur | Toegang: vrije gift

Do 24 november | Cultuurcafé: Seniorencollege Oud worden, jong blijven
Het thema van Nederland Leest is ̀Oud worden, jong blijveǹ. In samenwerking met St. Oud
Geleerd Jong Gedaan organiseert de Bibliotheek Eemland een seniorencollege onder het motto:
Persoonlijke groei is niet afhankelijk van leeftijd.Persoonlijke groei is niet afhankelijk van leeftijd. Aanmelden via www.bibliotheekeemland.nl. 
Tijd: 20.00 - 21.00 uur | Toegang: € 6,00

Vr 25 november | Wintermarkt Hip & Handgemaakt
De creatieve makers van Hip & Handgemaakt verkopen, naast hun wisselende aanbod, extra
veel feestelijke cadeaus voor in de schoen of onder de kerstboom. Zeven Tinten Grijs speelt
leuke muziek.
Tijd: 10.00 - 17.00 uur | Toegang: gratis


