
Cultureel Café 
Veenendaal 
2022/2023

Het Cultureel Café wordt 
georganiseerd op:

14 september 2022
12 oktober 2022
9 november 2022
11 januari 2023
8 februari 2023

8 maart 2023
12 april 2023 
10 mei 2023 
14 juni 2023

The Circle, 20.00 uur, Tuinstraat 14 in Veenendaal

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
Bestuur: 
• Mats Beek, m.beek@t-mobilethuis.nl • Milou de Jager, milou.dejager@hotmail.com 
• Ali Groebe, aligroebe@gmail.com • Jaap Pilon, jmjpilon@planet.nl 
• Geurt Jan Ploeg, gjploeg@gmail.com
Organisatie: Cultureel Café Veenendaal  www.kunstplatformveenendaal.nl/cultureel-cafe

HANG ON! HOU VOL! HOU VAST!
Zeg je Hang-On dan denk je aan oprich-
ter en voorzitter Erik de Heer. Erik begon 
in 1992 aan zijn 1e seizoen binnen het 
Top Survivalrun Circuit, runs met een 
lengte van ongeveer 30 km en ongeveer 
50 hindernissen. De Survivalrun kreeg 
zijn bekendheid door AVRO uitzendin-
gen. Hij maakte de Veenendaalse jeugd 
enthousiast voor de survivalrun. Erik 
richtte ook Survival For Live op. Hij werd 
zelf getroff en door kanker en zamelt elk 
jaar geld in voor een goed doel: KWF, 
KIKA, Stichting Ambulance, enz enz. Van-
avond vertelt Erik meer over Hang-On.

Kunstklas CLV
Leerlingen die bruisen van creativiteit, 
kunnen zich uitleven in de Kunstklas 
van het CLV met dans, toneel en muziek 
en inspirerende workshops. Vanavond 
laten de leerlingen zien, wat zij met hun 
talenten, kunnen.

Jaap Pilon en Hennie Henzen, het 
succesvolle duo dat prachtig kan ver-
tellen over de geschiedenis van Veen-
endaal, verzorgt deze avond. Hennie 
Henzen zal voor de pauze weer prach-
tige oude foto’s van Veenendaal laten 
zien. Na de pauze zal Jaap Pilon vertellen 
over de Veenendaalse grenswijziging 
van 1960. Ook tijdens deze avond zult u 
weer verrast worden over wat u te horen 
en te zien krijgt.

10 mei 2023 
Hang on. 
Een avond over 
onbekende 
sporten

12 april 2023 
Kunstklas CLV

14 juni 2023
Jaap Pilon en 
Hennie Hensen 
nemen een 
onderdeel van 
de Veenendaalse 
geschiedenis 
onder de loep.



De metamorfose van Veenendaal.  
Van Turf naar Food Valley 
Architect Johan Huibers. Veenendaler 
van geboorte en, na afgeronde bouw-
kundestudie aan TU Delft,  in 1980 
gestart bij het toenmalige bureau van 
architect J.W.H. Jarring in Veenendaal. 
Vanaf 1984 datzelfde bureau voortgezet 
onder de naam Huibers & Jarring Archi-
tecten, welk bureau vanaf 2021 opereert 
onder de naam Huibers van Weelden 
Architecten. 

Als voorzitter van Architectuurcentrum 
Veenendaal en van Stichting Turfweide 
Veenendaal sterk betrokken bij de ruim-
telijke ontwikkeling van Veenendaal en 
het onder de aandacht brengen van het 
unieke karakter van deze plaats. Daaruit 
de laatste jaren - onder andere -  een 
hechte samenwerking opgebouwd met 
het bestuur en leden van het Brouwers-
huis in Antwerpen.

Als architect sterk bepaald bij begrippen 
als ‘authenticiteit’ en de ‘gastvrijheid 
& toekomstwaarde van gebouwen’. 
Gebouwen zijn daarin altijd onlosmake-
lijk verbonden met hun omgeving en 
moeten van daaruit hun unieke sfeer en 
functie tot uitdrukking brengen.

Sander van Laar (42) woont, volgens 
hemzelf in de mooiste plaats van Ne-
derland: Veenendaal. Won in 2017 een 
prachtige Grote Paul Huff prijs en heeft 
nu zijn weg gevonden in de digitale 
bloemenkunst.
 

Zijn kleurrijke bloemen spelen een be-
langrijke rol in het leven van de Veense 
digitale bloemschikker. Hij brengt zijn 
kunstwerken bij veel Nederlanders, niet 
alleen daar, maar over de hele wereld. 
Er hangt een aantal kunstwerken van 
hem in galeries in Nederland en België. 
Zijn doel: een van zijn kunstwerken in 
New York te hebben hangen.  Geniet 
van de fotografisch bloemstukken van 
Sander van Laar. Als de oude meesters 
de technologie hadden gehad van nu, 
zou dit misschien het soort werk zijn dat 
ze zouden produceren. Sander vertelt er 
vanavond over.  
https//www.sandervanlaar.nl

Argentijnse Tango cursus op locatie.
De Argentijnse Tango verovert in snel 
tempo vele harten. En dat is niet zomaar! 
Tango is verrassend veelzijdig, verleide-
lijk, pittig, nostalgisch, sierlijk, sensueel 
en stoer. Een fascinerende dans waar 

echt samen dansen (leiden en volgen) 
centraal staat. Argentijnse Tango dansen 
is laagdrempelig en voor iedereen 
toegankelijk.  Of je nu net jouw eerste 
passen zet of al gevorderde moves kan. 
Booster de verborgen Tango in jezelf! Je 
zult versteld staan dat je al verrassend 
snel met de basispassen kunt gaan dan-
sen of met een kleine extra aanwijzing je 
tango extra jeu geeft! Dus? Waar wacht 
je nog op?
Kom eens kijken, luister naar de intro-
ductie van de Argentijnse Tango en doe 
daarna gezellig mee! Tot dans!

Sanne Heymann
Creatiefnemer, Meisje Nooit Genoeg, 
Wolpoes… Het zijn zomaar wat namen 
waar Sanne mee bekend staat.

Als creatief onderneemster kennen ve-
len in ’t Veen haar vooral als het voorma-
lig gezicht van Landjepik (stadsstrand) 
of van evenementen en projecten als 
Inside the City Run, Ik ben ook Veenen-
daal, Veenendaal FILMT!, De Nachtfa-
briek. En natuurlijk van haar boekje ‘Van 
Blauwkous tot Wolpoes’.
In het dagelijks leven verzint ze graag 
gekke (hardloop)avonturen, vertelt ze 
verhalen, schrijft ze gedichten en speelt 
ze o.a. bij Big Band Veenendaal.

Dichtersgilde 
In april 2022 is het Veenendaalse Stads-
dichtersgilde geïnstalleerd. Maar liefst 4 
dichters zijn hierin vertegenwoordigd: 
Mats Beek, Wilco van Doorn, Daphne 
Kalff en Samira Serghini. Op deze avond 
zullen ze laten horen wat ze van Veenen-
daal vinden, van de politiek, en vertellen 
over gebeurtenissen van het afgelopen 
jaar. Ieder heeft zijn/ haar eigen stijl, maar 
bijzonder wordt het zeker.

De populaire jaarlijkse pubquiz 
staat natuurlijk ook weer op het pro-
gramma. De lokale politici laten zien wat 
ze weten van de Veenendaalse cultuur. 
Maar niet alleen de politici kunnen mee-
doen: alle Veenendalers zijn van harte 
welkom. Er zijn dan ook twee prijzen, 
één voor de beste politieke partij en één 
voor een “gewone” Veenendaler.

11 januari 2023
Johan Huibers         
Veenendaalse  
architectuur

14 september2022
Sander van Laar       
fotografie

12 oktober 2022
Argentijnse 
Tango     
Hoe kun je de 
tango leren?

9 november 2022
Sanne Heymann      
Sanne vertelt  
verhalen +  
muziek

8 februari 2023
Stadsdichters-
gilde   

Geeft hun kijk  
op Veenendaal 
over het  
afgelopen jaar

8 maart 2023
Jaarlijkse  
pubquiz met 
Veense politici


