
 
-Wo 26 januari t/m Za 5 februari:  Start De Nationale Voorleesdagen 
 Het gekozen prentenboek van het jaar is Maar eerst ving ik een monster van Tjibbe Veldkamp en 
Kees de Boer. Wie een stapeltje prentenboeken leent krijgt een verrassingstas (één per gezin) mee 
bij de balie van de bibliotheek. www.bibliotheekeemland.nl  
 

-Wo. 16 februari: Lunchworkshop natuurlijke verzorgingsproducten maken 

Maak zelf een aantal natuurlijke verzorgingsproducten zoals scrubzeepje en bruisballen. Je kunt 
eventueel een eigen zeepje en geurolie meenemen.  

Tijd: 12.00 uur lunch, 12.30 uur workshop. Toegang €10,00 incl broodje en materiaal. Aanmelden 
info@cultuurhuiswoudenberg.nl of aan de balie van het Cultuurhuis. 

 

-Di. 22 februari: Historisch Kijkcafé: 'Transportdorp Woudenberg, deel 1’ 

Prachtige verhalen en oude foto`s over transport en transportbedrijven in Woudenberg, uit de vorige 
eeuw. Door Janny Goemaat en Dirk de Kruif.  

Tijd: 15.00 uur. Toegang: vrije gift. Aanmelden: jfgoe30@hetnet.nl of via  06-12418738. 

 

-Do. 24 februari: Historisch Kijkcafé: 'Transportdorp Woudenberg, deel 1’ 

Prachtige verhalen en oude foto`s over transport en transportbedrijven in Woudenberg, uit de vorige 
eeuw. Door Janny Goemaat en Dirk de Kruif.  

Tijd: 20.00 uur. Toegang: vrije gift. Aanmelden: jfgoe30@hetnet.nl of via  06-12418738. 

 

-Za. 5 maart: Op de koffie bij..... Kinderburgemeester Sara Scholte 

Vandaag drinken we koffie, of eigenlijk een glaasje limonade met Sara Scholte, onze 
kinderburgemeester. We mogen haar van alles vragen over haar belangrijke werk voor Woudenberg. 
met Magda Jansen, onze nieuwe burgemeester.  

Tijd: 10.30 uur Toegang: gratis. Aanmelden info@cultuurhuiswoudenberg.nl  
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-Wo. 23 maart: Alles Kidz: Natuurlijke verzorgingsproducten en sieraden maken.  

Duurzame producten maken zoals een scrubzeepje en sieraden van gerecycled materiaal. Voor 
kinderen van 9-12 jaar.  

Tijd 15.00 uur. Deelname € 3,- Leeftijd: 9 tot 12 jaar. Aanmelden info@cultuurhuiswoudenberg.nl of 
bij de balie van het Cultuurhuis. 

 

-Do. 31 Maart: Cultuurcafé: Zintuigen van vogels en bijzonder gedrag 

Hoe ziet/hoort/proeft/ruikt/voelt een vogel, heeft een vogel empathie, hoe plant een vogel zich 
voort? In deze lezing beantwoordt vogelaar en fotograaf Wim Smeets uit Bunschoten al deze vragen 
en vertelt over bijzondere vliegwijzen, bijzonder gedrag, enzovoort. 

Tijd: 20.00 uur. Toegang: € 6,00. Aanmelden: info@cultuurhuiswoudenberg.nl of aan de balie. 

 

-Vr. 8 april: Voorjaarsmarkt Hip & Handgemaakt 

De creatieve makers van Hip en Handgemaakt verkopen, naast hun wisselend aanbod, feestelijke 
voorjaars- en paascadeaus.  

Tijd: 10.00-17.00 uur. Toegang: Gratis. Aanmelden niet nodig. 

 

-Za 23 en Zo 24 april: Open atelierroute 

Ruim 60 kunstenaars stellen hun ateliers open tijdens de Open Atelierroute Leusden/Woudenberg. 
Ook in het Cultuurhuis wordt hun werk tentoongesteld. 

Tijd: zaterdag 12.00-17.00 uur; zondag 12.00-17.00 uur. Toegang: gratis 

 

-Ma. 25 april, Lego Experience i.h.k.v. Maand van Autisme  

Kom je ook bouwen op de Lego Experience? Deze activiteit is voor kinderen met Autisme i.v.m. de 
Maand van Autisme. We hebben een stapel met verschillende Lego-sets voor de kinderen klaar 
staan, waaronder 2 sets Lego Wedo. Ze kunnen naar hartenlust een paar uurtjes komen bouwen aan 
een set die ze thuis natuurlijk niet hebben.  Ze krijgen er wat lekkers en drinken bij. Aan een eigen 
tafel met een eigen set. Natuurlijk mag je ook samen komen bouwen! 

Tijd: 15.15-17.15 uur Toegang: gratis. Maximaal plek voor 12 kinderen (wanneer je samen komt telt 
het als 1 als je aan 1 set werkt). Aanmelden vanaf 17 januari op: https://cjg.scherpenzeel.nl/ 

-Di. 10 mei: Historisch Kijkcafé: 'Transportdorp Woudenberg, deel 2’  

Dit Kijkcafé gaat over Verhuisbedrijf Druijff B.V. Dit is een bedrijf met 101 jaar ervaring in het 
verzorgen van transporten en verhuizingen en op 8 december 2021 hebben zij van burgemeester Van 
Mastrigt het predicaat “Hofleverancier” in ontvangst mogen nemen en daar zijn zij ontzettend trots 
op! Janny Goemaat (Jans) en Karel Druijff vertellen het je allemaal. 

Tijd: 15.00 uur. Toegang: vrije gift. Aanmelden: jfgoe30@hetnet.nl of via  06-12418738. 
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-Wo. 11 mei: Zorgmarkt: zo lang mogelijk zelfstandig thuis 

Deze markt is in samenwerking met de Kleine Schans en het Alzheimercafé 
Woudenberg/Scherpenzeel. Kom gezellig langs en bezoek de kraampjes waar u informatie vindt over 
ondersteuning, mogelijkheden en zorg aan huis. Er is een mogelijkheid voor een hapje en een drankje 
in het Cultuurhuis.  

Tijd: 14.00-20.00 uur. Toegang: gratis. Aanmelden niet nodig. 

 

-Za. 14 mei: op de koffie bij.... Tabitha van Krimpen  

Vandaag drinken we koffie met Tabitha van Krimpen, Jonge theoloog des Vaderlands. Zij vertelt wat 
die benoeming inhoudt en wat haar rol is. 

Tijd: 10.30 uur. Toegang: gratis. Aanmelden via info@cultuurhuiswoudenberg.nl of aan de balie. 

 

-Do. 19 mei: Historisch Kijkcafé: 'Transportdorp Woudenberg, deel 2’  

Dit Kijkcafé gaat over Verhuisbedrijf Druijff B.V. Dit is een bedrijf met 101 jaar ervaring in het 
verzorgen van transporten en verhuizingen en op 8 december 2021 hebben zij van burgemeester Van 
Mastrigt het predicaat “Hofleverancier” in ontvangst mogen nemen en daar zijn zij ontzettend trots 
op! Janny Goemaat (Jans) en Karel Druijff vertellen het je allemaal. 

Tijd: 20.00 uur. Toegang: vrije gift. Aanmelden: jfgoe30@hetnet.nl of via  06-12418738. 

 

-Za. 11 juni: Zomermarkt Hip en Handgemaakt 

Deze Zomermarkt  van Hip en Handgemaakt sluit aan bij Haantjesdag. De creatievelingen van Hip en 
Handgemaakt verkopen zomerse cadeaus en andere snuisterijen tijdens deze gezellige markt in het 
Cultuurhuis en in het dorp.  

Tijd: 10.00-17.00 uur. Toegang: gratis. Aanmelden niet nodig. 

 

Wekelijks 

- Taalcafé: Voor iedereen die de Nederlandse taal wil oefenen. Maandag 13.00-15.00 uur en dinsdag 
19.00-21.00 uur. Info: www.bibliotheekeemland.nl.  
- Trefpunt: Gezellig samenkomen. Dinsdag 10.00-12.00 uur. Aanmelden: 085 066 97 32. 
- SWO-internetcafé, spreekuur computer- en smartphone-gebruik. Dinsdag 13.00 uur. Vooraf 
aanmelden: swow.internetcafe@gmail.com.  
- Kinderatelier met docenten van KCW: woensdag, 13.30 uur.  
- Voorlezen door de bibliotheek: vrijdag 15.00 uur. Aanmelden: www.bibliotheekeemland.nl  

-Vluchtelingenwerk: inloopspreekuur voor vluchtelingen die in Woudenberg komen wonen. Dinsdag 
12.00-15.00 uur en vrijdag 9.30-12.00 uur. www.vluchtelingenwerk.nl  
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-Historische films: bij Oud Woudenberg, dinsdag 10.15-11.45 uur 

-Informatiepunt Digitale Overheid: inloop voor vragen en hulp over de digitale overheid. Woensdag 
14.00-17.00 uur. www.bibliotheekeemland.nl  

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 uur. www.duurzaamwoudenberg.nl. 

-OV-spreekuur: inloopspreekuur voor senioren met vragen over het gebruik van het Openbaar 
Vervoer. 1e vrijdag van de maand,  14.00-15.30 uur. Tijdelijk alleen telefonisch spreekuur: 033 - 
2082380 
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