De huiskamer van Woudenberg
Programma sept | okt | nov | dec 2019

Nieuw in Cultuurhuis Woudenberg
Het Huiskamercafé

Een gezellig Huiskamercafé met heerlijke koffie, thee, taart en broodjes. Waar
iedereen zo binnenloopt, een krant of tijdschrift leest, een spelletje speelt,
flexwerkt of mensen ontmoet. Vanaf september een nieuw programma met
culturele en maatschappelijke activiteiten.
Het Huiskamercafé is open op dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 – 15.00 uur en bij activiteiten.Wees welkom!

Openingsweek
Dinsdag 3 september | Historisch kijkcafé: ‘Verdwenen Woudenbergs erfgoed’

Johan de Kruijff vertelt over het ontstaan van Woudenberg, toont plaatjes van oude plekken die verdwenen zijn en
laat zien waar fraaie gebouwen stonden. Praat gezellig mee! Info: www.oudwoudenberg.nl.
Tijd: 15.00 uur | Toegang: vrije gift

Dinsdag 3 september | Trefpunt

Ontmoetingsplek voor gezellige contacten en activiteiten. Iedere dinsdag. Tijd: 10.00 - 15.00 uur

Donderdag 5 september | Fifa en Pizza

Games spelen en pizza bakken voor jongeren vanaf 12 jaar. Tijd: 16.00 uur | Toegang: gratis

Donderdag 5 september | Snelcursus Wijnproeven `Hoe heurt het eigenlijk`

De Wijnproever leert alle ins- en outs van de wondere wijnwereld. Hoe proef ik wijn? Hoe lees ik een etiket? Info/
aanmelden: info@dewijnproever.nl Tijd: 20.00 uur | Toegang: €19,50 p.p. of €35,- 2 pers.

Vrijdag 6 september | Open dag Huiskamercafé

Wees welkom voor een gratis kopje koffie/thee met lekkers en voor 100 personen een Goodiebag!
Tijd: 10.00-15.00 uur | Toegang: gratis

Vrijdag 6 september | Open Avond

Wandel binnen en maak kennis met het aanbod van Kunst en Cultuur, het Filmhuis, Vluchtelingenwerk, Hip &
Handgemaakt, Jeugd-Punt, Bibliotheek, Oud Woudenberg en het Studiecentrum.
Tijd: 19.00-21.00 uur | Toegang: gratis

Zaterdag 7 september | Op de koffie bij… De burgemeester en de kinderburgemeester

Altijd al eens kennis willen maken met onze burgemeester Titia Cnossen en kinderburgemeester Rosa Kelder?
Kom bij hen op de koffie en vraag hen het hemd van het lijf. Info: info@woudenberg.nl (Merel Huisman).
Tijd: 10.30 uur | Toegang: gratis

Zaterdag 7 september | Huiskamerhap - Multiculti

Gezellige maaltijd met gerechten uit verschillende culturen, door nieuwe inwoners uit Woudenberg verzorgd.
Nieuwsgierig naar andere smaken en mensen? Eet lekker mee. Iedere 1e zaterdag van de maand. Vooraf aanmelden: info@cultuurhuiswoudenberg.nl. Tijd: 18.00 uur | Toegang: € 12,50 incl. 1 drankje

sept | okt | nov | dec
Do 12 september | Filmhuis `Greenbook`

Oscarwinnende film over Tony Lip die chauffeur wordt voor een uiterst getalenteerde pianist. Reserveren: filmhuiscultuurhuiswoudenberg@gmail.com. Tijd: 20.15 uur | Toegang: € 6,00 incl. koffie/thee

Do 26 september | Cultuurcafé: Caroline Nelissen, lezing boek `De Krantenjongen`

De Krantenjongen gaat over iemand die zichzelf wegcijfert in de hoop op een vleugje waardering. De Woudenbergse schrijfster Caroline Nelissen vertelt hoe haar biografische roman tot stand kwam.
Info: c.geerdes@bibliotheekeemland.nl. Kaarten: www.bibliotheekeemland.nl.
Tijd: 20.15 uur | Toegang: € 6,00

Wo 2 oktober | Alles Kidz: Reis mee met de Apollo 11 naar de maan

Zet een VR-bril van de Bibliotheek op en stap met virtual reality een andere wereld binnen. Vanwege de Kinderboekenweek reis je mee met een raket naar de maan.Info: c.geerdes@bibliotheekeemland.nl.
Tijd: 13.30 - 16.30 uur | Toegang: gratis

Ma 7 oktober | Lezing: ‘Natuur, landschap en voedselproductie in Nederland en Gelderse
Vallei’

Frank Berendse, hoogleraar natuurbeheer en plantenecologie vertelt en laat zien hoe sterk natuur en landschap
verbonden zijn met de manier waarop ons voedsel wordt geproduceerd. I.h.k.v. WAUW!denberg
Tijd: 20.00 uur | Toegang: gratis

Wo 9 oktober | Alles Kidz : Kookworkshop Natuurlijk lekker

Kinderen gaan als kok aan de slag en maken op een leuke manier kennis met verschillende gezonde kleine gerechtjes, hartig en zoet. En natuurlijk lekker zelf opeten. Vooraf reserveren: info@cultuurhuiswoudenberg.nl. I.h.k.v.
WAUW!denberg. Tijd: 15.00-17.00 uur | Toegang: € 3,00

Wo 9 oktober | Lezing Furture Proof Food:`Waarom duurzaam voedsel zo belangrijk is’

Interactieve lezing door Smaackmakers over ons voedselsysteem en waar dat raakt aan onze gezondheid, duurzaamheid en biodiversiteit. Waarom duurzamer eten? Wat houdt duurzaam voedsel in? I.h.k.v. WAUW!denberg.
Tijd: 20.00 uur | Toegang: gratis.

Do 10 oktober | Filmhuis `Capharnaum`

Indringend portret over ouderschap, overleven en vriendschappen in de armste wijken van Libanon, verteld door
de ogen van een kind. Winnaar Jury Prijs, Filmfestival Cannes. Reserveren: filmhuiscultuurhuiswoudenberg@
gmail.com. Tijd: 20.15 uur | Toegang: € 6,00 incl. koffie/thee

Vr 11 oktober | Voedsel voor de Geest: thema Duurzaamheid/voedsel

Een goede maaltijd in gezelschap van mensen die ook blij worden van een goed gesprek over een onderwerp dat
hen bezighoudt. Met ruimte voor verschillende gedachtes en verdieping. Deze keer het thema duurzaamheid/
voedsel. Info/aanmelden: voedselvoordegeest@gmail.com. i.h.k.v. WAUW!denberg.
Tijd: 18.30 -21.30 uur | Prijs: 3-gangenmaaltijd € 18,00 excl. drankjes

Za 12 oktober | Op de koffie bij … De Imkers.

Imker Martin Wolswinkel vertelt over bijen, imkers en het belang van bestuivende insecten. Imkervereniging
Scherpenzeel/Woudenberg heeft een informatiestand en verkoopt bijenproducten. En leer hoe je een insectenhotel
maakt. I.h.k.v. WAUW!denberg. Tijd: 10.30 uur | Toegang: gratis

Vr 18 oktober | Ladiesnight en Huiskamerhap

Een vrolijke vrouwenavond met infostands, korte workshopjes of behandelingen op het gebied van creativiteit,
gezondheid, schoonheid, food & drinks. Wil je met jouw praktijk/winkel meedoen? Mail naar programmacoordinator@cultuurhuiswoudenberg.nl. | Tijd: Huiskamerhap 17.30 uur, Ladiesnight 19.00 uur.
Toegang: € 7,50 incl. 1 koffie/thee en 1 alcoholvrije cocktail. Inclusief Huiskamerhap € 15,00

Di 5 november | Historisch kijkcafé: ‘Winkeliers van vroeger’

Jans van Oud Woudenberg (Jannie Goemaat-van Egdom) gaat samen met u, middels historische foto’s van de jaren
20 tot 70, langs de Woudenbergse winkels van de Voorstraat (het oude dorp) en de Dorpsstraat (de Uitleg). Info:
www.oudwoudenberg.nl. Tijd: 15.00 uur | Toegang: vrije gift

Vr 15 november | Huiskamer Filmquiz

Welk team (van 3 of 4 personen) heeft de meeste kennis van films, verfilmde boeken en filmmuziek? Natuurlijk is
er een prijs te winnen. Info www.bibliotheekeemland.nl. Opgeven: info@bibliotheekeemland.nl.
Tijd: 20.15 uur | Toegang: € 6,00 p.p.

Vr 22 november | Wintermarkt Hip & Handgemaakt

De creatieve Woudenbergers van Hip & Handgemaakt verkopen, naast hun wisselende aanbod, extra veel feestelijke cadeaus voor bijvoorbeeld in de schoen of onder de kerstboom. Tijd: 15.00-20.00 uur | Toegang: gratis

Ma 25 t/m 30 november | Week tegen Geweld

Met o.a. de tentoonstelling ‘Kunst uit geweld’ van mensen die zelf in aanraking zijn geweest met huiselijk geweld.
Daarnaast diverse activiteiten gericht op het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld.

Do 28 november | Cultuurcafé: lezing `Georgia en Angela`

Angela van Iersel geeft een lezing over het werk van de Amerikaanse kunstenares Georgia O”Keeffe en over haar
eigen werk. Het thema is het landschap en er komen meer verwantschappen aan bod. Info/reserveren: angela@
sonnenglanz.net. Tijd: 20.15 uur | Toegang: € 6,00

Wo 4 december | Alles Kidz: Sinterklaasfeestje

Zelf pepernoten bakken, knutselen en een Sinterklaasfilm kijken. Een feestelijke middag! Kinderen vanaf 4 jaar.
Tijd: 15.00 uur | Toegang: € 3,00

Vr 13 december | Wombargs Open Podium

Zin om je creatieve talenten te laten zien in het gezellige Huiskamercafé? Variërend van muziek, poëzie, toneel,
dans, comedy of….? Iedereen vanaf 18 jaar kan zich aanmelden bij programmacoordinator@cultuurhuiswoudenberg.nl. Of kom natuurlijk kijken en luisteren! Tijd: 20.00 uur | Toegang: gratis

Maandelijks

Wekelijks

Huiskamerhap | Iedere 1e za van de maand

Studiecentrum

Op 7 sept en 2 nov een multiculti-maaltijd gemaakt door
nieuwe inwoners i.s.m. Vluchtelingenwerk en op 5 okt en
7 dec een Hollandse maaltijd.
Tijd: Vanaf 18.00 uur | Prijs: € 12,50 incl drankje

Filmhuis | Iedere 2e do van de maand
Actuele filmhuisfilms.
Tijd: 20.15 uur | Prijs: € 6,00 incl koffie/thee

Samen op Zondag | Iedere 2e zo van de maand

Iets leren met of zonder begeleiding.
Tijd: Iedere maandag 12.30 en dinsdag 19.00 uur

Historische film

Oude of recente films over Woudenbergse historie.
Tijd: Iedere dinsdag 10.15 uur en vrijdag 19.15 uur

Trefpunt

Ontmoetingsplek voor gezellige contacten en activiteiten.
Tijd: Iedere dinsdag 10.00 - 15.00 uur

Een gezellig samenzijn met verrassingsactiviteit. www.
coalitieerbijwoudenberg.nl | Tijd: 14.30 uur | Prijs: € 2,50 Creatieve ateliers
Onder begeleiding van docenten van Kunst en Cultuur
Woudenberg:
Repaircafé | Iedere 3e vr van de maand
Handwerkatelier 2e en 4e woensdag 9.30 – 11.30 uur;
Geef uw kapotte spullen een tweede leven en laat ze
Open Atelier dinsdag 9.30 – 11.30 uur;
repareren door kundige vrijwilligers. www.duurzaamKinderatelier woensdag 13.00 uur en 15.00 uur.
woudenberg.nl.
Tijd: 14.00 uur | Prijs: vrije gift

Lunch-Cult-Uurtje

Samen gezellig lunchen in een ontspannen sfeer met
lekkere broodjes en heerlijke soep.
Tijd: Iedere woensdag 12.00 - 13.30 uur

Tentoonstellingen

Oud Woudenberg en Galerie de Kunstberg presenteren in hun ruimtes wisselende tentoonstellingen.
In Galerie de Kunstberg is de cursistenexpositie ‘Kleurrijk Talent’ (t/m 8 sept) en de expositie van Ineke Wurfbain
(10 sept/6 okt, opening is 14 sept.). Bij Oud Woudenberg is de expostie Buitenschilderweek ( 8 okt - 3 nov, opening
12 okt).

Meer informatie: www.cultuurhuiswoudenberg.nl
Facebook: CultuurhuisWoudenberg
Dorpsstraat 40
Woudenberg
T: 033 – 286 37 88
E: info@cultuurhuiswoudenberg.nl

Meld je aan voor de nieuwsbrief: programmacoordinator@cultuurhuiswoudenberg.nl.
Aanmelden voor een activiteit kan ook bij de infobalie van het Cultuurhuis.
Het programma is samengesteld vanuit het Cultuurhuis door o.a. de Bibliotheek
Eemland, Kunst en Cultuur Woudenberg, Oud Woudenberg, Filmhuis, Reinaerde,
Coalitie Erbij Woudenberg, Duurzaam Woudenberg, Voedsel voor de Geest, Galerie de
Kunstberg, Vluchtelingenwerk, Hip & Handgemaakt, Jeugd-Punt en de Gemeente.

