
Cultureel Café 
Veenendaal 
2018/2019

Het Cultureel Café wordt 
georganiseerd op:

12 september 2018
10 oktober 2018
14 november 2018, 
16 januari 2019

13 februari 2019 
13 maart 2019 
10 april 2019
8 mei 2019

Brasserie De Plantage 20.00 uur, op de Markt in Veenendaal



In juni nog met Stef Bos in theater De Lampegiet 

en nu opnieuw een optreden in het Cultureel Café. 

De muziek/theatergroep komt met de kleine 

voorstelling SIP. Daarnaast zal de MOMOband een 

optreden verzorgen.

Traditie meesterschap en vernieuwing! 
Dit is waar de Veenendaalse Harmonie Caecilia 

voor staat. Met een bestaan van al meer dan 100 

jaar is de Veenendaalse Harmonie Caecilia niet 

meer weg te denken uit Veenendaal. Inwoners van 

Veenendaal-Zuid zullen op woensdagavond regel-

matig mee kunnen genieten van de repetities. Veel 

andere inwoners zullen denken aan de optredens 

tijdens Lampegietersavond, de avondvierdaagse 

en de 4 mei herdenking. Het harmonieorkest komt 

uit in de 1e divisie, 

het hoogst haalbare amateur niveau.

Martijn Versteeg is een beginnend fi guratief kun-

stenaar, die de focus legt op grafi et en houtskool 

op papier. Zijn werken zijn herkenbaar aan zeer 

fotorealistische en contrasterende voorstellingen. 

De compositie en belichting maken dat het oog 

op verschillende manieren wordt geprikkeld. 

Zijn werk is niet onopgemerkt gebleven, bij zijn 

eerste expositie (Beeldend Veenendaal) won hij al 

de eerste prijs. Ondertussen heeft hij al (inter)natio-

nale erkenning gekregen met als hoogtepunt het 

winnen van De Nederlandse Portretprijs op Paleis 

Soestdijk in 2017.

10 okt 2018 
Beeldend Kunstenaar
Martijn Versteeg

14 nov 2018
MOMO 

werktheater

12 sep 2018 
Harmonie 
Caecilia



De werkgroep Geschiedenis van het Gilbertjaar 

2019 heeft bijna twee jaar lang onderzoek gedaan 

naar de ware Gilbert van Schoonbeke. Wat is de 

betekenis geweest van deze 16de -eeuwse 

Antwerpse grondspeculant en projectontwikkelaar 

voor het ontstaan van Veenendaal? Waarom haal-

de hij de turf die hij nodig had helemaal uit het 

gebied van de Gelderse Vallei? Is hij de stichter van 

Veenendaal zoals in het verleden wel beweerd is? 

Leden van de werkgroep zullen op deze bijzonde-

re avond van het Cultureel Café verslag doen van 

hun zoektocht in diverse archieven en met hun 

bevindingen een einde maken aan speculaties 

die decennia lang in Veenendaal de ronde deden. 

Een historische avond in vele opzichten voor de 

geschiedenis van Veenendaal en de Veenendalers. 

13 mrt 2019
Pub Quiz

13 feb 2019
Poëzie

16 jan 2019 
De zoektocht 
naar de ware 
Gilbert van 

Schoonbeke door 
Jaap Pilon

Onze eigen stadsdichter, regionale stadsdichters, 

plaatselijke dichters? 

Deze avond staat in het teken van de poëzie. 

En natuurlijk wordt de avond muzikaal omlijst.

Dit jaar zijn er geen gemeenteraadsverkiezingen 

maar is er wel weer een pubquiz waarin de 

plaatselijke politici laten zien wat ze weten van de 

Veenendaalse cultuur. Maar niet alleen de politici 

kunnen meedoen; alle Veenendalers zijn van harte 

welkom. De winnaar heeft recht op een echt “Stipje” 

gemaakt door Hanneke Zwart.



Dit keer doen we de jaarlijkse singer-songwriters 

avond en de jamsessie tegelijkertijd. 

De singer-songwriters wilden graag meedoen met 

de muzikanten en omgekeerd deden de muzikan-

ten mee met de singer-songwriters. Laat je songs 

horen. Neem je instrument mee of kom alleen 

maar luisteren!

Tijdens deze avond worden er korte verhalen voor-

gelezen. Ontroerende, grappige verhalen. Iedereen 

kan meedoen aan deze avond door een verhaal te 

schrijven van maximaal 400 woorden en dit dan 

voor te (laten) lezen tijdens het Cultureel café.

Organisatie:

 Cultureel Café Veenendaal

 www.cultureelcaféveenendaal.nl

Bestuur: • Mats Beek, m.beek@t-mobilethuis.nl 

• Sonja Brouwer, sonjabrou@gmail.com • Ali Groebe, aligroebe@gmail.com 

• Jaap Pilon, jmjpilon@planet.nl • Geurt Jan Ploeg, gjploeg@gmail.com

Doelstelling:

•  Cultuur in brede zin van het woord aan bod laten komen - Netwerken en 

ontmoeting

• Uitwisselen van ideeën

• Ontdekken van, en de kans geven aan nieuw talent

8 mei 2019
Korte verhalen

10 apr 2019
Singer-

songwriters en 
jamsessie


