
zaterdag 18 september maandag 20 september

zondag 19 september

kijk op: www.woerden.nl/iedereen-doet-mee

donderdag 23 septemberwoensdag 22 september

dinsdag 21 september

vrijdag 24 september

zaterdag 25 september
Van 18 t/m 25 september 2021 
organiseren we het eerste 
Iedereen doet mee Festival! 
Een week vol activiteiten voor 
alle inwoners en organisaties in 
gemeente Woerden. Wat voor 
leeftijd culturele achtergrond, 
gender, talenten of beperkingen 
je ook hebt. Kom je ook? 

Aanmelden
We volgen de coronaregels. Meld je 
daarom vooraf aan voor de activiteit. Dit kan 
via www.woerden.nl/iedereen-doet-mee 
(of scan de QRcode). Geen internet? Meld 
je aan bij Bram de Vries 06-10699163, op 
ma-vrij tussen 10.00 – 13.00 uur. Bijna alle 
activiteiten zijn gratis, tenzij anders vermeld. 
Neemt u zelf een (gebaren)tolk mee? Of 
andere faciliteiten nodig? Dan vergoedt de 
gemeente waarschijnlijk de kosten. Vraag 
het na via: iedereendoetmee@woerden.nl. 

Bestel tijdens het 
festival een #Social Hap bij 
je favoriete restaurant voor 
iemand die wel een klein feestje 
kan gebruiken. Voor meer info, 
zie de website en check de deel- 
nemende horecagelegenheden. 

Fiets samen een rondje met de Duofiets
Dagelijks van 10.00u – 12.00u en van 13.30u tot 16.00u.
Leen de duofiets van Woerden! Kom je alleen? Dan is er 
altijd een fietsmaatje aanwezig. Aanmelden: tel. 06-16207300
Waar: De Plint, Jozef Israelslaan 20, Woerden

Woerden beweegt de wereld rond!
Lopend, rollend, fietsend leggen we samen de afstand 
van de wereld af. Zet je strava app aan op ‘Woerden 
beweegt de wereld rond’.
Wanneer: De hele maand tot 25 september! 

Creatieve Kunstproeverij van 
Kunst aan den Rijn
10.30u - 17.00u V/d Valkboumanlaan 7, 
Woerden (naast treinstation, zuidkant)
Inclusief kunst proeven door het 
zelf te maken!  

Oecumenische Viering 
Wat doe jij in Vredesnaam?
14.00u - wandeling vanuit 4 kerken: 
Maranathakerk, Kruiskerk, 
Bonaventurakerk en Het Baken. 
15.30 - Viering in de Petruskerk
Viering in het kader van de 
vredesweek 2021 over inclusief 
samenleven.

InZicht in keuzes: Inclusie van 
binnenuit ervaren
10.30 – 12.00u Huiskamer binnenstad, 
Meulmansweg 27, Woerden
Een diepere blik op de beweegredenen 
achter de keuzes die mensen maken.
 

Binnenstebuiten ‘Niets is wat 
het lijkt!’ 
16.00u – 1800u Huiskamer, 
Bibliotheek Woerden
In een woonkamer-sfeer deel je je 
eigen verhaal gewoon zoals het in je 
opkomt. 

Eet je mee? 
Twee gangen voor: €6,95,- 
17.30u Dorpshuis Harmelen, 
Schoollaan 8, Harmelen
Eet je mee in de Dorpskeuken van 
het Dorpshuis in Harmelen? 

Inspiratiebijeenkomst 
‘De Inclusieve buurt’
9.00u – 11.00u Brediushonk, 
Kievitstraat 40, Woerden
In gesprek over inclusief bouwen, 
burencontact en nieuwe woonvormen.  
Met experts uit de architectuur, zorg en 
corporatiesector.

Golfclinic voor iedereen
17.00u en om 18.00u Golfpark Wilnis 
Bovendijk 16A, Wilnis
Altijd al eens een balletje willen 
slaan? Grijp dan nu je kans!

Hollandse Pot: Samen eten in 
Molenvliet!  
17.00u – 19.00u Buurtcentrum 
Molenvliet, Stromenlaan 132A.
Samen met je buurtgenoten aan 
tafel. Maaltijd: €8,-

Repetitie van muziek-
vereniging KNA Zegveld
18.15u – 19.45u Majorettes
18.00u – 18.45u Malletband  
18.45u – 20.00u Slagwerkgroep
20.00u – 21.30u Fanfare
Gasterij de Milandhof, De Meijezaal, 
Middenweg 2, Zegveld. 

Workshop ‘Inclusief 
Vrijwilligerswerk!’ 
19.30u – 21.30u Huiskamer 
Meulmansweg 27, Woerden
Hoe kunnen we vrijwilligerswerk écht 
inclusief maken? Denk mee.

Inclusief Koeiemartgesprek
19.30u – 20.30u Stadsmuseum
Hoe zit het ook alweer met de Woer-
dense koeiemart? Graag hoort het 
museum wat die voor jou betekent! 

Het Utrechts Requiem: 
‘Verhalen over Veerkracht’ 
20.00u De Plint, 
Jozef Israëlslaan 20, Woerden
Het Utrechts Requiem, deel 3 
‘Meet my Story’, geeft een voorstelling 
in de Plint in Woerden! 

Inspiratiesessie zorg & welzijn in 
een inclusieve samenleving
9.30u – 12.00u De Plint, 
Jozef  Israëlslaan 20, Woerden. 
Een leven midden in de samenleving? 
Ook als je veel ondersteuning nodig 
hebt? 

Inclusieve Buitenspeelmiddag 
14.30u – 16.30u  Batenstein buiten, 
Alle kinderen uit Woerden en 
omstreken zijn welkom!

Woerden duurzaam verwarmen? 
Dat doen we samen!  
16.00u – 17.00u Duurzaamheidswinkel, 
Voorstraat 75, Woerden
Hoe maken we duurzaam verwarmen 
en isoleren voor iedereen even 
gemakkelijk? 

Sleutelclub Kamerik 
19.00u – 20.30u Sleutelclub, 
Nijverheidsweg 15, Kamerik
Kom technisch sleutelen, één van de 
eerste inclusieve initiatieven in 
gemeente Woerden!

Het Gebarencafé (workshop)
19:30u – 24:00u Café De Reehorst
Verrassende ontmoetingen tussen 
doven & horenden

Proeven aan Inclusief 
Werkgeverschap 
10.00u – 12.00u met aansluitend een 
drankje. De Milandhof, Middenweg 2, 
Zegveld
Laat je inspireren voor een (volgende) 
stap in inclusief werkgeverschap. 

Poëzie workshop 
10.00u – 12.00u Poppodium Bredius, 
Burgemeester van Kempensingel 31, 
Woerden
Altijd al eens een gedicht willen 
schrijven? Dan is het nu je kans!

Tai Chi Workshop
13.00u – 15.00u Poppodium Bredius, 
Burgemeester van Kempensingel 31, 
Woerden
Bewegingen uit Chinese vechtsport 
worden langzaam uitgevoerd en her-
haald.

Open Taalles voor alle 
culturen & leeftijden 
19.00u - 21.00u Futura College
Abeellaan 2, Woerden
Open les over leren lezen en 
schrijven. En rekenen en werken met 
de computer. 

Feestelijke aftrap Festival 
11.00u - 12.15u  Westdam Park
bij de Sofa achter de watertoren
Feestelijke aftrap van het Festival.
Neem je picknickkleed mee!

Levend ganzenbord
10.00u - 14.00u Kerkplein
Starten kan tot 13.00uur
Voor één ochtend is de binnenstad 
een levend ganzenbord. Voor kinderen 
t/m12 jr. Aanmelden niet nodig.

Inclusief kunstkijken -
Ik schilder met licht!
9.30u - 10.15u of 10.30u - 11.15u 
Stadsmuseum Woerden
Als je samen naar kunst kijkt , ontdek 
je dat iedereen een eigen manier van 
kijken heeft.

Leen een levend boek
14.00u - 16.00u Bibliotheek Het Groene Hart
Bij de mensenbieb ‘leen’ je mensen. 
Het verhaal achter een naam, woord 
en gezicht. 

(W)AUW! Theatervoorstelling 
19.30u en 21.00u Het klooster 
Een indringende inkijk in het 
liefdesleven van een man en het 
alleen zijn tijdens de lockdown.
Tickets:€10,- # Socialticket €0,-

Inclusieve Sportdag
11.00u – 13.00u Sportcentrum Snellerpoort
Boogschieten, rolstoelhockey & dansen
9.45u - 12.30u Batenstein Buiten
Basketballen, zelfverdediging, 
multisport, freerunning

Creatieve Kunstproeverij
10.30 - 17.00u V/d Valkboumanlaan 7, 
Woerden (zuidkant)
Kunst proeven door het zelf te maken! 
In minder dan een uur leer je 
iets nieuws. 

Inclusief Koken in de Wereld 
Tapas- Workshop
18.00u - 21.00u Workshop Factory 
Touwslagersweg 12A-11, Woerden
Ticket kost €29,- Voor €43,50,- maak 
je het iemand anders ook mogelijk 
deel te nemen. 

Stationssafari: Test het 
NS-Station & de Bus
9.45u – 12.00u NS & Busstation 
Woerden, start bij de Kiosk
Hoe maak je van een bus & trein-
station een gastvrije plek voor 
iedereen? Neem een mondkapje en  
OV kaart mee als je ze hebt.

Open Taalles voor alle 
culturen & leeftijden
9.30u - 11.30u Bibliotheek Woerden
Open les over leren lezen en 
schrijven. En rekenen en werken 
met de computer. 

Zelf Inclusief Circus maken!
19.00u – 20.30u Podium Bredius, 
Burgemeester van Kempensingel 31, 
Woerden
Circus is spelen met jouw specifieke 
talent. Voor alle leeftijden!

Feestelijke slotbijeenkomst 
festival ‘Iedereen doet mee!’ 
Een kleine terugblik op de mooiste 
activiteiten, uitvoeringen en 
momenten van het festival zelf! 
En we zetten ook nieuwe stappen. 
Verschillende inwoners en 
organisaties delen hun eigen 
actiepunten voor de inclusieve 
samenleving! Tussen 13.00 -14.00u 
wordt er een lekkere lunch 
geserveerd!
Waar: Westdampark Woerden, bij de 
sofa achter de watertoren. 
Neem, vanwege de anderhalve 
meter, je eigen picknickkleed mee! 
  

Wij kleuren de buurt
Heb jij een verhaal te delen? Fotograaf Thomas Sohilait en 
Buurtwerk maken mooie portretten van mensen uit Woerden 
en omstreken! Iedereen oud, jong, van alle culturen en achter-
gronden is welkom voor een eigen portret! (onder voorbehoud).  
Waar: Huiskamer, Meulmansweg 27, Woerden 

Doorlopende activiteiten


