
Ma 16 maart | Lezing & workshop ̀Gezonde tussendoortjes - energieballetjes’
Voed jij jouw lichaam of vul je alleen jouw maag? Leer van een orthomoleculair therapeut
wat voeding met je doet! Ervaar in de workshop Energieballetjes maken, dat gezond erg lekker is.
Vooraf aanmelden verplicht: welkom@gewoongewoon.info.
Tijd: 20.00 uur | Toegang: € 10,00   

Wo 25 maart | Alles Kidz ̀Popcorn theater̀
Kinderen maken en spelen samen met Caroline Nelissen een verhaal. Kinderen maken en spelen samen met Caroline Nelissen een verhaal. Waardoor er iets moois
ontpopt. Plezier staat voorop. Leeftijd: vanaf 7 jaar.
Vooraf aanmelden: info@cultuurhuiswoudenberg.nl.
Tijd: 15.00 uur | Toegang: € 3,00

Za 28 maart | Op de koffie bij….Twee wereldkampioenen 
Schoonspringster Yvonne van der Meer en rolstoelbadmintonster Ilse van de Burgwal, beiden
topsporter, wereldkampioen en inwoner van Woudenberg, vertellen honderduit
over hun sport en aanverwante zaken. over hun sport en aanverwante zaken. 
Tijd: 10.30-12.00 uur | Toegang: gratis 

Di 4 februari | Historisch kijkcafé ̀De  Woudenbergse landbouw in de afgelopen eeuẁ
Dick Veldhuizen van Oud Woudenberg geeft aan de hand van fotòs en mooie verhalen een
boeiend beeld van 100 jaar gebeurtenissen in de Woudenbergse landbouw. 
Informatie: www.oudwoudenberg.nl. 
Tijd: 15.00 uur | Toegang: vrije gift

Wo 12 februari | Alles Kidz ̀Kinderkookcafé̀  
Kinderchefkoks opgelet! Het Huiskamercafé verandert in een kookcafé waar kinderen vanKinderchefkoks opgelet! Het Huiskamercafé verandert in een kookcafé waar kinderen van
8 t/m 12 jaar kunnen koken en waar de familie kan komen eten. Lekker koken en veel plezier.
Vooraf aanmelden verplicht: info@cultuurhuiswoudenberg.nl.
Tijd: 15.00 -17.00 uur | Toegang: € 3,00

Do 13 februari | Filmhuis ̀The Best of Mè
Twee verliefde tieners worden na hun middelbare school gescheiden en kiezen elk een
verschillend pad. 21 jaar later ontmoeten ze elkaar weer en komen herinneringen naar
boven. Reserveren: filmhuiscultuurhuiswoudenberg@gmail.com.boven. Reserveren: filmhuiscultuurhuiswoudenberg@gmail.com.
Tijd: 20.15 uur | Toegang: € 6,00 

Za 29 februari | Op de koffie bij.… De brandweer
Altijd al meer willen weten over de brandweer van Woudenberg? Kom op de koffie in
het Huiskamercafé en vraag hen het hemd van het lijf.
Tijd: 10.30 uur | Toegang: gratis  

Do 9 januari | Filmhuis ̀Mary Poppins Returns̀
Jane en Michael Banks hebben drie kinderen. Na een persoonlijk verlies krijgen ze bezoek van
Mary Poppins. Door Poppins̀ unieke magische vaardigheden vindt de familie de vreugde in hun
leven terug. Reserveren: filmhuiscultuurhuiswoudenberg@gmail.com.
Tijd: 20.15 uur | Toegang: € 6,00

Wo 22 januari | Alles kidz ̀Voorleesontbijt̀ i.h.k.v de Nationale Voorleesdagen 
WWethouder Marleen Treep leest voor uit het prentenboek van het jaar ̀Moppereend̀. Met
ontbijt van de AH. Info/aanmelden: www.bibliotheekeemland.nl.
Tijd: 9.30 uur | Toegang: gratis

Wo 29 januari | Cultuurcafé Lezing ̀Glaskunst̀ door Krista Israel 
Glas is overal om ons heen een dagelijks gebruikt materiaal. Je zou kunnen stellen dat we
leven in het Glazen Tijdperk. Maar wat is glas, waar komt het vandaan, welke technieken
zijn er en hoe heeft het zich ontwikkeld binnen de kunst? 
TTijd: 20.15 uur | Toegang: € 6,00

geannuleerd

De Huiskamer van Woudenberg is een gezellige plek voor ontmoeting en culturele
en maatschappelijke activiteiten. Bezoek het Huiskamercafé voor een kopje koffie,

broodje, soep. Of kom langs voor een krant of flexwerkplek. 
Vanaf januari zijn er verschillende activiteiten te bezoeken met iedere keer een
nieuwe invulling of onderwerp. Zoals het Historisch kijkcafé, het Cultuurcafé,
Alles kidz-workshops, de Huiskamerquiz, Op de koffie bij, het Lunch-Cult-Uurtje,

de Ladies Night of het Filmhuis.  de Ladies Night of het Filmhuis.  

Het Huiskamercafé is open op:
dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 – 15.00 uur.  

Wees welkom!

in Cultuurhuis Woudenberg!
Een nieuw jaar met nieuwe programmàs 

Programma

januari t/m juli 2020 



Aanmelden voor een activiteit kan ook via info@cultuurhuiswoudenberg.nl
of bij infobalie van het Cultuurhuis. 
Meld je aan voor de nieuwsbrief bij: programmacoordinator@cultuurhuiswoudenberg.nl

Het Cultuurhuisprogramma is samengesteld m.m.v de Bibliotheek Eemland, Kunst en
Cultuur Woudenberg, Oud Woudenberg, het Huiskamercafé, infobalie, Reinaerde,
Filmhuis, Galerie De Kunstberg, Vluchtelingenwerk, Hip & Handgemaakt, Jeugd-Punt,
VVoedsel voor de Geest, Coalitie Erbij Woudenberg, Duurzaam Woudenberg en de
Gemeente Woudenberg. 

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

Tentoonstellingen
Galerie de Kunstberg en Oud Woudenberg presenteren in hun ruimtes wisselende tentoonstellingen.
Oud Woudenberg heeft op 25 januari om 10.30 uur de opening van de tentoonstelling ̀125 jaar
muziekvereniging Fideliò  door Burgemeester Cnossen. En heeft in april en mei een 
(foto)tentoonstelling over 75 jaar bevrijding. 

Maandelijks
Filmhuis: met actuele filmhuisfilms
2e donderdag van de maand, 20.15 uur, € 6,00.  

Samen op Zondag: Een gezellig samenzijn met verrassingsactiviteit.
www.coalitieerbijwoudenberg.nl
2e zondag van de maand 14.30 uur, € 2,50.

Repaircafé:Repaircafé: Geef uw kapotte spullen een tweede leven en laat ze repareren door kundige
vrijwilligers, www.duurzaamwoudenberg.nl
3e vrijdag van de maand 14.00 uur, vrije gift. 

Wekelijks 
Taalhuis: Iets leren met of zonder begeleiding. 
Maandag 12.30 uur en dinsdag 19.00 uur. 

Historische film: Oude of recente films over Woudenbergse historie. 
Dinsdag 10.15 uur en vrijdag 18.45 uur.

Trefpunt: gezellig samenzijn en activiteiten. Aanmelden: t.smallenbroek@dekleineschans.nl.
Dinsdag 10.00-15.00 uuDinsdag 10.00-15.00 uur.

Creatieve ateliers onder begeleiding van docenten van Kunst en Cultuur Woudenberg: 
Handwerkatelier op woensdag  9.30 – 11.30 uur in oneven weken.
Kinderatelier woensdag 13.00 uur en 15.00 uur. 

Lunch-Cult-Uurtje: Samen lunchen met lekkere broodjes en heerlijke soep. 
Woensdag, 12.00-13.30 uur. 

Voorlezen in de bibliotheek: woensdagmiddag in de even weken. info: www.bibliotheekeemland.nl
TTijd: 15.00 uur. Toegang gratis. 

Za 25 juli | Zomermarkt met Hip & Handgemaakt 
In aansluiting op de Woudenbergse Zomermarkt verkoopt Hip & Handgemaakt in het
Huiskamercafé originele zelfgemaakte producten.
Tijd: 10.00-17.00 uur | Toegang: gratis. 

Di 2 juni | Historisch kijkcafé ̀Woudenbergse winkels in de wijken en het buitengebied̀ 
Jans van Oud Woudenberg neemt u middels historische foto’s van de jaren '20 tot '70
mee langs de Woudenbergse winkels in de wijken en buitengebied.
Informatie: www.oudwoudenberg.nl.
Tijd: 15.00 uur | Toegang: vrije gift

Vr 5 juni | Ladies Night en Huiskamerhap 
Een vrolijke vrouwenavond met stands en korte workshops o.a. op het gebied vanEen vrolijke vrouwenavond met stands en korte workshops o.a. op het gebied van
creativiteit, gezondheid, schoonheid en food. Vooraf aanmelden voor de Huiskamerhap
via info@cultuurhuiswoudenberg.nl. 
Huiskamerhap 18.00 uur, incl toegang Ladies Night € 7,50
Ladies Night 19.00 uur, toegang € 2,50. 

Wo 10 juni | Alles Kidz ̀Book-o-matic̀ 
Tijdens de Book-O-Matic workshop maken kinderen in tweetallen met verschillende
plaatjes hun eigen stripverhaal! Leeftijd: 6-8 jaaplaatjes hun eigen stripverhaal! Leeftijd: 6-8 jaar. Info: c.geerdes@bibliotheekeemland.nl.
Vooraf aanmelden: www.bibliotheekeemland.nl.
Tijd: 15.00 uur | Toegang: € 3,00 p.p.

Vr 8 mei | Voedsel voor de Geest: thema Vrijheid, i.h.k.v. 75 jaar vrijheid
Een goede filosofiemaaltijd in gezelschap van mensen die blij worden van een goed gesprek.
Deze keer het thema vrijheid. Je hoeft geen filosoof te zijn om deel te nemen.
Aanmelden uiterlijk 1 mei: programmacoordinator@cultuurhuiswoudenberg.nl. 
Tijd: 18.30-21.30 uur | Prijs: 3 gangenmaaltijd € 18,00 excl. drankjes 

Vr 15 mei | Huiskamerquiz: Groen moet je doen! 
TTeams van 3 tot 6 personen kunnen hun kennis testen op het gebied van duurzaamheid.
Info: c.geerdes@bibliotheekeemland.nl. Aanmelden: woudenberg@bibliotheekeemland.nl.
Tijd: 20.00 uur | Toegang: € 6,00 p.p.

Di 7 april | Historisch kijkcafé ̀Afgemarcheerd̀, i.h.k.v. 75 jaar Vrijheid
Johan de Kruijff vertelt hoe 13000 Duitsers in mei 1945 naast onze deur (landgoed den Treek)
ontwapend werden en lopend afmarcheerden naar de Duitse Wadden.
www.oudwoudenberg.nl. 
Tijd: 15.00 uur | Toegang: vrije gift

Za 18 en zo 19 april | Open Atelierroute Leusden Woudenberg
Bezoek de overzichtstentoonstelling in het Cultuurhuis. En neem een kijkje in het huis ofBezoek de overzichtstentoonstelling in het Cultuurhuis. En neem een kijkje in het huis of
atelier van een kunstenaar. www.atelierrouteleusdenwoudenberg.nl. 
Tijd: 12.00-17.00 uur 

Do 23 april | Cultuurcafé met Eemlandse Auteur Arjeh Kalmann, i.h.k.v. 75 jaar Vrijheid
Lezing over Arjeh Kalmanǹs boek ̀Leef Gelukkig! Een joods familieportret in egodocumenteǹ.  
info/aanmelden: www.bibliotheekeemland.nl.
Tijd:  20.15 uur | Toegang: € 6,00

Za 25 april | Op de koffie bij…. Een veteraan, i.h.k.Za 25 april | Op de koffie bij…. Een veteraan, i.h.k.v. 75 jaar Vrijheid. 
Veteranen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan onze vrijheid. Wilt u kennismaken met
een Woudenbergse veteraan, verhalen horen of van gedachten wisselen? Wees welkom. 
Tijd: 10.30 uur | Toegang: gratis


