
Do 8 april | Filmhuis: Ballon
Twee families vluchten met een zelfgemaakte luchtballon van de DDR naar "het Westen".
Het wordt een race tegen de klok en tegen de Stasi.
Verplicht reserveren: filmhuiscultuurhuiswoudenberg@gmail.com
Tijd: 20.15 uur | Toegang: € 6,00

Di 20 en Do 29 april | Historisch kijkcafé  ̀Afgemarcheerd̀
Johan de KruijJohan de Kruijff vertelt hoe 13.000 Duitsers in mei 1945 naast onze deur (landgoed den Treek)
ontwapend werden en lopend afmarcheerden naar de Duitse Wadden. I.h.k.v. 76 jaar Vrijheid.
Tijd: Di 20 april 15.00 uur, Do 29 april 20.15 uur. | Toegang: vrije gift

Wo 21 april | Alles Kidz: film ̀De Schooltuiǹ & Zelf-zaai-actie
Kinderen verbouwen eigen groenten en bloemen, met aanstekelijk plezier, belevenissen en
ontdekkingen. Zelf-zaai-actie: Haal tussen 13.00 en 17.00 uur gratis zaadjes om Woudenberg
mooier en biodiverser te maken. I.s.m. Duurzaam Woudenberg. Leeftijd 6-10 jaar.
TTijd:  film 15.00 uur | Toegang: € 3,00

Wo 28 april | Lunchworkshop: Plantenhanger knopen  
Tijd: 12.00 uur lunch, 12.30 uur workshop | Toegang: € 10,00 incl. broodje en materiaal.

Di 2 maart | Historisch kijkcafé ̀Transport Woudenberg̀ 
Prachtige verhalen en oude fotòs over transport, uit de vorige eeuw. Door Janny Goemaat en 
Dirk de Kruif. Reserveren: jfgoe30@hetnet.nl, 06-12418738.
Tijd: 15.00 uur | Vrije gift

Vr 5 maart | Huiskamerquiz: Groen moet je doen! 
Teams van 3 à 4 personen kunnen deze keer hun kennis testen op het gebied van
duurzaamheid tijdens deze duurzame, maar vooral gezellige Huiskamerquiz.duurzaamheid tijdens deze duurzame, maar vooral gezellige Huiskamerquiz.
Info: www.bibliotheekeemland.nl Aanmelden: woudenberg@bibliotheekeemland.nl
Tijd: 20.00 uur | Toegang: € 6,00   

Do 11 maart | The secret: Dare to dream
Het leven van weduwe Miranda en haar kinderen verandert als de aantrekkelijke Bray
verschijnt. Met zijn geheim… Verplicht reserveren: filmhuiscultuurhuiswoudenberg@gmail.com. 
Tijd: 20.15 uur | Toegang: € 6,00

Za 13 maart | Op de koffie bij.… wereldkampioen Ilse van der Burgwal Za 13 maart | Op de koffie bij.… wereldkampioen Ilse van der Burgwal 
Onze Woudenbergse wereldkampioen rolstoelbadminton vertelt honderduit over haar sport en
aanverwante zaken. De koffie staat klaar.
Tijd: 10.30 uur | Toegang: gratis

Za 20 maart | Wedstrijd ̀Heel Woudenberg bakt̀
Wie bakt het lekkerste of mooiste taartje van Woudenberg? Een jury bepaalt de winnaars, in
de 2 categorieën t/m 12 jaar en iedereen vanaf 13 jaar.
Aanmelden tot 10 maart: programmacoordinator@cultuurhuiswoudenberg.nl.Aanmelden tot 10 maart: programmacoordinator@cultuurhuiswoudenberg.nl.
Tijd: 10.00 uur | Voor kinderen t/m 12 jaar
Tijd: 14.00 uur | Voor voor jongeren en volwasenen vanaf 13 jaar.

Wo 24 maart | Interactieve lezing: Gezonde leefstijl
Neem het heft in eigen hand, versterk je weerstand! Met voeding, vitamines, beweging en
zelfzorg. Door experts: Naomi (HIP-Homeopathie) en Marleen (Gewoon, gewoon).
Aanmelden: welkom@gewoongewoon.info. 
TTijd: 20.15 uur | Toegang: € 6,00
 
Wo 31 maart | Lunchworkshop: Paasstuk maken 
Tijd: 12.00 uur Lunch, 12.30 uur workshop | Toegang: € 10,00 incl. broodje en materiaal

Do 11 februari | Filmhuis: De beentjes van Sint Hildegard 
Mooie mengeling van serieus drama en een luchtige komedie o.a. met Herman Finkers.
Verplicht reserveren: filmhuiscultuurhuiswoudenberg@gmail.com. 
Tijd: 20.15 uur | Toegang: € 6,00

Ma 15 februari | Opening Zadenbieb Woudenberg
Opening met een feestelijke kinderactie. In de Zadenbieb kun je kosteloos zaden lenen en
inleveren. Info: https://wwinleveren. Info: https://www.bibliotheekeemland.nl/collectie/zadenbieb.html
Toegang: gratis

Do 18 februari | Cultuurcafé: Natuur als inspiratie: een fotografiereis over de wereld.
Natuur van over de hele wereld dient als inspiratie voor de Woudenbergse natuurfotograaf
Rob Schoemaker. In de lezing bekijkt u Rob̀s natuurfoto’s uit Woudenberg en de hele wereld. 
Tijd: 20.15 uur | Toegang: € 6,00 

Di 23 februari | Historisch kijkcafé ̀Transport Woudenberg̀ 
Prachtige verhalen en oude fotòs over transport, uit de vorige eeuPrachtige verhalen en oude fotòs over transport, uit de vorige eeuw. Door Janny Goemaat en 
Dirk de Kruif. Reserveren: jfgoe30@hetnet.nl, 06-12418738.
Tijd: 15.00 uur | Vrije gift

Wo 24 februari | Lunchworkshop: Servies stippen
Tijd: 12.00 uur lunch, 12.30 uur workshop | Toegang: € 10,00 incl. broodje en materiaal

Wo 24 februari | Alles Kidz: Beeldhouwen met steen o.l.v. Antoinette Elsinga
Maak een mooie herkenbare of abstracte vorm van een zachte of harde steen.
TTijd: 15.00 uur | Toegang: € 3,00 vanaf 8 jaar.

Wo 27 januari | Lunchworkshop: Explosiekaart maken
Tijd: 12.00 uur lunch, 12.30 uur workshop | Toegang: € 10,00 incl. broodje en materiaal

Dé Huiskamer van Woudenberg is een gezellige plek voor ontmoeting en culturele
en maatschappelijke activiteiten. Vanaf januari zijn er weer veel leuke activiteiten te 
bezoeken voor alle leeftijden. Zoals o.a. het Historisch Kijkcafé, het Cultuurcafé, Alles

kidz-workshops, de creatieve Lunchworkshops of Op de koffie bij…. 

Wilt u erbij zijn? Het is tegenwoordig verplicht om vooraf uw plaats te reserveren via
info@cultuurhuiswoudenberg.nl en de geldende coronamaatregelen na te leven.  

    
Het Huiskamercafé gaat weer open zodra het kan.

Houd de openingstijden op www.cultuurhuiswoudenberg.nl in de gaten en bezoek
het Huiskamercafé voor een kopje koffie, broodje of soep of kom langs voor een

krantje of flexwerkplek. 

Alle organisaties en medewerkers van het Cultuurhuis heten u van harte welkom! 

in Cultuurhuis Woudenberg!
Een nieuw jaar met nieuwe programmàs 

Programma

januari t/m juli 2021 

Het Huiskamerprogramma is samengesteld m.m.v de Bibliotheek Eemland,
Kunst en Cultuur Woudenberg, Oud Woudenberg, het Huiskamercafé,
Hip & Handgemaakt, Duurzaam Woudenberg, Samen op Zondag,
Trefpunt, SWO-internetcafé, de Gemeente en vele vrijwilligers.

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 kan ook via info@cultuurhuiswoudenberg.nl

of bij de infobalie van het Cultuurhuis. 

Vanzelfsprekend volgen wij de richtlijnen van het RIVM.

Corona maatregelen
Tijdens de activiteiten in het cultuurhuis nemen we de volgende maatregelen in acht:
- Vastgestelde looproute: ingang aan de Dorpsstraat en uitgang aan de achterzijde
- We houden 1.5 meter afstand van elkaar
- Ontsmettingsmiddelen zijn aanwezig in het Huiskamercafé en bij het toilet
- Het dragen van een mondkapje is verplicht.
En het allerbelangrijkste: heb je zelf klachten of een van je gezinsleden: blijf thuis en laat je testen!En het allerbelangrijkste: heb je zelf klachten of een van je gezinsleden: blijf thuis en laat je testen!

Maandelijks

Samen op Zondag: start als de veiligheid dat toelaat weer met gezellige middagen.
2e zondag van de maand, 14.30 uur. www.coalitieerbijwoudenberg.nl.

Energiecafé: (kleine) bijeenkomsten op afspraak om je huis duurzaam te maken.
3e vrijdag van de maand,  14.00 uur. info@energie-in-woudenberg.nl.  

Repaircafé: start als de veiligheid het toelaat met repareren van spullen.
3e vrijdag van de maand. 14.00 uu3e vrijdag van de maand. 14.00 uur. www.duurzaamwoudenberg.nl.

Wekelijks 

(Digi)Taalhuis: Voor iedereen die de Nederlandse taal wil oefenen.
Info: www.bibliotheekeemland.nl.
Maandag 13.00-15.00 uur en dinsdag 19.00-21.00 uur. 

Trefpunt: Gezellig samenkomen.
Aanmelden: n.schimmel@dekleineschans.nl
Dinsdag 10.00-12.00 uuDinsdag 10.00-12.00 uur. 

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

Kinderatelier met docenten van www.kunstencultuurwoudenberg.nl:
woensdag 13.30 uur. 

Voorlezen door de bibliotheek: woensdag in de oneven weken, 15.00 uur.

Vr 9 juli | Zomermarkt met Hip & Handgemaakt 
Gezellige markt met zomerse cadeau artikelen.
Tijd: 10.00-17.00 uur | Toegang: gratis. 

Vr 4 juni | Ladies Night & Huiskamerhap 
Vrolijke vrouwenavond met stands over gezondheid, creativiteit, schoonheid en food. Voor 
1 juni aanmelden voor de Huiskamerhap via info@cultuurhuiswoudenberg.nl. 
Tijd: 18.00 uur Huiskamerhap incl. toegang Ladies Night | Toegang: € 7,50
Tijd: 19.00 uur Ladies Night | Toegang: € 2,50

Za 19 juni | Op de koffie bij… Sjoukje van Krimpen- Statema 
WWat komt er op je af als een dierbare overlijdt? En zijn jouw eigen wensen al bekend.
De Woudenbergse uitvaartondernemer vertelt erover en beantwoordt vragen tijdens een
kopje koffie.
Tijd: 10.30 uur | Toegang: gratis

Wo 30 juni | Lunchworkshop Vakantie-scrapbook maken. 
Tijd: 12.00 uur lunch, 12.30 uur workshop | Toegang: € 10,00 incl. broodje en materiaal.

Do 6 mei | Filmhuis: Un secret 
Subtiel psychologisch familiedrama over de gevolgen van Jodenvervolging.
Verplicht reserveren: filmhuiscultuurhuiswoudenberg@gmail.com.
Tijd: 20.15 uur | Toegang: € 6,00

Vr 7 mei | Moederdagmarkt Hip & Handgemaakt
Een breed aanbod van creatieve zelfgemaakte cadeaus voor moeders.
TTijd: 10.00 - 17.00 uur | Toegang: gratis

Wo 12 mei | Alles Kidz: The Yellow LEGO Challenge 
Natuurkunde was nog nooit zo leuk! Je leert hoe je een échte brug bouwt.
En… welk team bouwt de brug die echt alle krachten en elementen kan weerstaan?!
Info/aanmelden: www.bibliotheekeemland.nl. Leeftijd: 8 t/m 12 jaar. 
Tijd: 15.00 uur | Toegang: € 3,00

Wo 19 mei | Lunch-Cult-Uurtje met schrijfster Caroline Nelissen  
Over het schrijven en uitgeven van een boek en over haar nog te verschijnen boekOver het schrijven en uitgeven van een boek en over haar nog te verschijnen boek
Ẁaardoor het begoǹ. Een waargebeurd verhaal over een jongen die zich probeert te
ontworstelen aan het juk van zijn moeder. 
Tijd: 12.00 uur | Toegang: € 5,00, incl. lunch.

Wo 26 mei | Lunchworkshop Voorjaarskrans maken
Tijd: 12.00 uur lunch, 12.30 uur workshop | Toegang: € 10,00 incl. broodje en materiaal.

Do 27 mei | Cultuurcafé: Glaskunst vanaf de jaren 60 in Nederland en België 
PietPiet Augustijn vertelt over hoe het ̀vrije glas̀ is ontstaan, wat eraan vooraf ging en wat de
toekomst ons gaat brengen. 
Tijd: 20.15 uur | Toegang: € 6,00


