
Doorlopend  
Duurzaam? Hoe doe je dat?
De Bibliotheek presenteert inspirerende boeken en stelt een informatiesheet samen 
over duurzaamheidsonderwerpen die u op weg kunnen helpen.
 
Wensboom 
Hang uw duurzame wens, in de door kinderen gemaakte, Wensboom van 
recyclemateriaal of  laat een wensen in vervulling gaan.   
  
Energy Experience Center  
Van wo 25 oktober t/m 28 oktober staat het Energy Experience Center op de 
parkeerplaats bij het Cultuurhuis. Met veel informatie over het verduurzamen van uw 
woning.  

Cultuurhuis Woudenberg 
Dorpsstraat 40, 3931 EH Woudenberg  
Informatie: www.cultuurhuiswoudenberg.nl
www.woudenberg.nl / facebook.com/gemwoudenberg

 
Het programma is geïnitieerd door het Cultuurhuis en de gemeente 
Woudenberg en komt tot stand i.s.m. Duurzaam Woudenberg, 
de Bibliotheek, Kunst & Cultuur Woudenberg, VVV-balie, Oud 
Woudenberg, Wereldwinkel, Lunch-Cult-Uurtje/Reinaerde, Filmhuis, 
Coalitie Woudenberg erbij, Catharinakerk e. a. 

Ontdek de wereld van duurzaamheid

Ontdek de wereld 
van duurzaamheid
10 t/m 29 oktober 2017

www.cultuurhuiswoudenberg.nl



WAUW! wat zijn al veel mensen actief  in Woudenberg op 
het gebied van duurzaamheid. En WAUW! wat zou het mooi 
zijn als dat er nog meer worden. Van dinsdag 10 oktober tot 
en met zondag 29 oktober staat Woudenberg in het teken 
van duurzaamheid: WAUW!denberg. Er zijn vele (duurzame) 
activiteiten over o.a. wonen, eten, recycling en duurzame relaties.   
 

Di 10 oktober  
De dag van de duurzaamheid: Lezing Hip Groen, 19.00 uur.  
Door schrijfster Machteld Stilting, voor iedereen die graag meer met het milieu bezig 
wil zijn, maar niet weet waar te beginnen.  
 
Film: Before the Flood met nagesprek, 20.15 uur. 
National Geographic film die een indrukwekkend beeld schetst van de gevolgen van 
klimaatverandering. Leonardo DiCaprio in dialoog met wetenschappers, activisten 
en wereldleiders als Ban Ki-Moon, Angela Merkel en Barack Obama. 

Wo 11 oktober 
Lunch-Cult-Uurtje , 12.00 - 13.30 uur. 
Heerlijke broodjes en soep van biologische producten van lokale boeren. 
Reserveer voor 5 oktober via schans@reinaerde.nl.
 
Za 14 oktober 
Workshop tekenen en schilderen à la Hundertwasser, 10.00 - 16.00 uur. 
Met natuurlijke pigmenten op handgeschept papier, naar de duurzame visie en 
het werk van de kunstenaar en ecoloog Hundertwasser. Informatie en opgave: 
ellenvanbeeck@hotmail.com of  06 48109181.
 
Repaircafé special: Fietsverlichting, 10:00 - 12:30 uur.   
Laat je fiets controleren op goede verlichting. Kleine problemen worden verholpen, 
voor grotere wordt u doorverwezen.    

Di 17 en do 19 oktober:  
Kinderworkshop Wensboom maken, 10.00 - 12.00 uur.  
Timmer samen een wensboom van resthout en maak beschilderde kaartjes van 
restkarton. O.l.v. docenten Kunst en Cultuur, 6 tot 12 jaar. De activiteit is gratis. Er is 
per dagdeel plaats voor 30 kinderen. 
Opgeven bij Gusta Boodt: gboodt@inthema.net.  
 
Vr 20 oktober  
Repaircafé Duurzaam Woudenberg, 14.00-16.00 uur. 
Wees welkom om uw apparaten of  kapotte spullen te laten repareren door 
vrijwilligers en drink een kop koffie of  thee.  
 
Wo 25 oktober 
Informatieavond Verduurzaam uw woning, 19:30 - 21:30 uur. 
Laat u informeren wat u allemaal kunt doen om uw woning te renoveren naar een 
zogenaamde ‘Nul op de meter’-woning. 
Info: gerrit@vledderprojecten.nl of  06 40987513.

Vr 27 oktober 
Voorbereiding WAUW!Dorpssoep, 10.00 - 12.30 uur. 
Kom gezellig samen soep maken van zelf  geteelde of  minder mooie groentes, 
terwijl je koffie/thee drinkt en een dorpspraatje maakt.     

Matchbeurs, 15.15 uur  - 18.00 uur.  
Een matchbeurs is een unieke ontmoetingsplek voor het bij elkaar brengen van 
vraag en aanbod met gesloten beurzen. Leuk om elkaar te ontmoeten, elkaar te 
helpen en geholpen te worden! 
Informatie: Nanda Lippens via secretariaatwoudenberg@reinaerde.nl.
 
Za 28 oktober WAUW!Dag: Dompel je vandaag onder in de wereld van 
duurzaamheid! 
  
WAUW!Markt, 11.00 - 14.30 uur. 
Laat je informeren, inspireren door organisaties, instellingen die op een of  andere 
manier bezig zijn met Duurzaamheid.     

Op de koffie bij…. Gijs de Kruif, wethouder duurzaamheid, 11.00-12.00 uur. 
Heeft u een vraag, een opmerking of  een idee over duurzaamheid in Woudenberg 
of  bent u benieuwd wat de gemeente zelf  aan duurzaamheid doet? De wethouder 
zit voor u klaar en vertelt er graag over!  
 
Duurzaam wonen en leven, 12.00-12.30 uur.   
Folkert van der Molen vertelt hoe hij leeft en woont. En wat hij in het proces is 
tegengekomen.  
  
WAUW!Dorpssoep, 12.30 -14.00 uur. 
Kom gezellig gratis soep eten, gemaakt van zelf  geteelde of  minder mooie groente. 
Geniet, praat, ontmoet en eet vooral samen soep.
 
Presentatie De groene kerk, 14.00 uur.  
Over de groene Catharinakerk, die serieus aan de slag gaat met duurzaamheid, 
sociale rechtvaardigheid, armoedebestrijding en vergroening van de omgeving.  
  
Tegenlicht documentaire: Doorbraak van duurzaam – 2016, 14.30 uur. 
Duurzame energie is goedkoper aan het worden dan energie opgewekt uit fossiele 
brandstoffen. Versnelt deze economische reden de overgang? 
  
Jeugdfilm Kikkerdril, 15.00 uur.   
Samen met vriendin Jesse gaat Max in de natuur op zoek naar kikkerdril, om zijn 
broertje beter te maken. Ze komen rupsen, herten, koeien en vossen tegen en vallen 
van het ene avontuur in het andere.  

Za 28 okt: Nacht van de nacht.  
Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is. 
Meer informatie: www.nachtvandenacht.nl.   
 
Zo 29 okt: Dag van de Stilte.  
Verstil met yoga, mindfulness, schilderen en mediteren. 
Meer informatie: www.kunstencultuurwoudenberg.nl. 


