
De Cultuurfabriek
Om 10.00 uur zal openmonumentendag 2022 van start gaan in 
De Cultuurfabriek aan het Kees Stipplein. In De Cultuurfabriek 
presenteren diverse organisaties zich met betrekking tot 
duurzaamheid en zijn er voor de kinderen gratis diverse activiteiten.

Stadswandeling
Om 10.15 uur vertrekt Jaap Pilon vanaf De Cultuurfabriek voor een 
gratis stadswandeling, inschrijven is niet nodig.

Fablab
In het FabLab kunnen kinderen (vanaf 8 jaar) hun eigen familiewapen 
maken. Dit wapen wordt gesneden en gegraveerd in triplex. Tussen 
13.00 en 17.00 uur zullen er verschillende sessies zijn er moet wel 
gereserveerd worden.

Fotospeurtocht
In de Cultuurfabriek is een speurtocht uitgezet voor de jeugd met 
foto’s van Veenendaalse monumenten. Bij elke foto staat een letter, 
welke twee woorden kun je met deze letters maken.

Knutsel je eigen monument!
Vanaf 11.00 kan je je eigen monument knutselen in De Cultuurfabriek! 
Laat je inspireren door monumenten in Veenendaal en in Nederland.

Boeken en CD verkoop
De Bibliotheek verkoopt in het kader van duurzaamheid afgeschreven 
boeken en CD’s.

Veenendaal4fair
Laten zien hoe zij diverse gebruiksartikelen maken van (uitsluitend) 
restmaterialen als reclamedoek, banners of stoffen/jeans. Ook zal 
er kleding zijn van een startend ontwerpster uit Veenendaal met 
geupcycelde producten.

Textiel Café
Altijd willen leren of beter leren tuften? Werk samen met Veense 
kunstenaar Eric Reede mee aan een community artwork in de vorm 
van een ‘wandkleed’ bij het gezellige Textiel Café in de kunstkubus.

Repair Café
Door repareren te promoten, wil Repair Café Veenendaal bijdragen 
aan het verkleinen van de afvalberg. Repareren bespaart ook geld en 
kostbare grondstoffen en draagt bij aan de beperking van de CO2- 
uitstoot.

NK Tegelwippen
De gemeente Veenendaal is met een informatiestand aanwezig om 
zoveel mogelijk tuinbezitters uit Veenendaal te motiveren om hun 
tegels te wippen.

Energie caravan
De gemeentelijk energie caravan zal op het Kees Stipplein staan. Heb 
je vragen over hoe jij jouw huis kan verduurzamen? Bijvoorbeeld: hoe 
kan ik energie besparen, van welke subsidies kan ik gebruik maken 
als ik mijn huis ga verduurzamen, of wat kan ik doen nu mijn CV aan 
vervanging toe is?

Gedenkpark de Oude Begraafplaats van 1829
De Vrienden van ‘Gedenkpark de Oude Begraafplaats van 1829’ 
nemen u al vertellend mee over de eeuwen oude begraafplaats!  
De vrijwilligers zijn aanwezig van 10.00 tot 16.00 uur.

Molen de Vriendschap
Van 11.00 tot 16.00 uur zijn er bij deze molen diverse activiteiten 
en bezienswaardigheden, zo zullen regelmatig rondleidingen 
plaatsvinden en er zijn diverse stands aanwezig met activiteiten, 
oude ambachten en de Bijenvereniging Veenendaal.

IVN – De Groenhof
De nieuwe locatie van IVN Veenendaal-Rhenen “De Groenhof” het 
Natuur-en Milieu Educatief Centrum is deze dag tussen 11.00 en 
14.00 uur open en bent u van harte welkom.

Diddersgoed
De locatie Diddersgoed is deze dag open en zijn er rondleidingen 
georganiseerd door het IVN Veenendaal-Rhenen tussen 11.00 en 14.00.

Turfweide
Op de locatie aan de Slaperdijk (hoek Ruisseveen) is men in mei 
van dit jaar gestart met de aanleg van een uniek gebied voor natuu-
rontwikkeling: de Turfweide. Hoe dit tot stand is gekomen; hoe het 
beheer hiervan gaat plaatsvinden en wat hiervan de betekenis is 
voor Veenendaal zal ter plaatse toegelicht worden. Informatie over 
de Turfweide tussen 11.00 en 14.00 uur

Huize De Tol
Van 10.00 tot 16.00 uur is het gebouw opengesteld en zijn er de hele dag 
door rondleidingen en wordt er koffie/thee en frisdrank aangeboden.

De Brugkerk
De kerk is deze dag open van 10.00 tot 16.00 uur. Met over de dag 
verschillende organisten die de kerk zullen vullen met hun orgelspel.

De Oude Kerk
De kerk is deze dag opengesteld van 10.00 tot 16.00 uur. Het orgel 
wordt gedurende de dag verschillende malen bespeeld door amateur 
organisten. Ook wordt er de gelegenheid geboden om de vleugel in 
de kerk te bespelen en wordt er koffie/thee en frisdrank aangeboden.

Vredeskerk
De kerk is open van 10.00 tot 17.00 uur. Er zullen dan rondleidingen 
zijn en vertellen zij over de historie van de kerk zelf alsook de link 
naar de tweede wereldoorlog. Het orgel wordt gedurende de dag 
verschillende malen bespeeld door amateur organisten. Bij goed 
weer is er een springkussen voor de kids.

Duurzame energiepositieve woning
Dit bijzondere huis is gebouwd zonder basisverwarming en is deze 
dag te bezoeken voor iedereen die inspiratie wil komen opdoen 
op het gebied van duurzaamheid en architectuur. De tuin van deze 
woning is ook onderdeel van de tuin&klimaatroute. De woning en de 
tuin van de familie Straat aan de Lisdodde 11 zijn te bezoeken tussen 
11.00 en 16.00 uur.
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