Programma Verborgen Hout; 2 oktober 2022
Bomenquiz:
Speciaal voor kinderen.
Doe je mee?. Herken je deze boom? Kun je de hoogte van deze boom goed inschatten? En hoe ruikt
een boom? Kun jij de boom opsporen die hoort bij dit blaadje? Ben je creatief dan kun je ook een
prachtige takkenhoed voor jezelf maken? Doe mee en heb veel plezier!
Locatie: Boomkwekerij Udenhout
Tijd: Van 10.00 tot 13.30

Bomen in soorten en maten:
Boomkwekerij Udenhout bestaat al meer dan 100 jaar. Hier worden
de mooiste bomen gekweekt die in heel Europa geplant worden. Je
krijgt een rondleiding over dit prachtige bedrijf. Hoeveel soorten
bomen worden hier wel niet gekweekt? en Waarom zijn bomen zo
belangrijk in ons leven? Je hoort het allemaal tijdens de rondleiding.
Locatie: Boomkwekerij Udenhout
Tijd: 10.30 uur en 13.30 uur

Bomen over bomen:
met de populairste boswachter uit Noord Brabant: Frans
Kapteijns. Hij geeft ook tekst en uitleg over de vragen die in de
bomen quiz behandeld zijn. Als grote natuurliefhebber is geen
vraag te gek voor deze sympathieke natuurliefhebber. Hoe
kunnen we de natuur beter begrijpen? Een activiteit speciaal
voor kinderen maar ook heel geschikt voor volwassenen.
Locatie: Oude Raadhuis
Tijd: 15.00 uur

Bomen die een verhaal vertellen:
De treurbeuk die niet meer wil treuren
Udenhout kent vele mooie bomen. Wim Verbunt heeft speciaal voor vandaag
een verhaal gemaakt over een hele mooie boom in Udenhout. Hij staat achter
het Rectoraat aan de Schoorstraat/Groenstraat. Een boom die al 125 jaar oud
is. Tweemaal vandaag vertelt hij dit unieke verhaal onder deze boom. Wim als
verhalenverteller en Bernita Robben als de ziel van deze boom. Een verhaal
dat je zeker wil horen en zien!
Locatie: Tuin Rectoraat
Tijd: 10.30 uur en 13.30 uur

Pop-up expositie Kunstbomen
Bomen inspireren ook kunstenaars. Fotografen, schilders,
beeldhouwers en dichters maken, geïnspireerd door de
boom, de mooiste kunstwerken. In een Pop Up expositie
laten we hiervan een aantal mooie voorbeelden zien van
(lokale) kunstenaars.
Locatie: Boomkwekerij Udenhout
Tijd: Van 10.00 tot 17.00 uur

Bomen knuffelen
Heb jij ook zo de behoefte om een indrukwekkende boom aan te
raken? Vandaag mag dat helemaal. Leef je uit en omhels een mooie
boom. Om het nooit meer te vergeten leggen we het ook vast voor
je met een mooie foto op jouw eigen telefoon. Bezoek je “Bomen
die een verhaal vertellen” dan kun je daarvoor of daarna even deze
boom knuffelen.
Locatie: Tuin Rectoraat
Tijd: 10.00 uur, 13.00 uur en na “Bomen die een verhaal vertellen”

Kerkbanken met een verhaal

In onze Lambertus kerk staan mooie kerkbanken van hout.
Elke bank vertelt haar verhaal. Leo Bäumler, een beeldhouwer
uit Duitsland, maakte de gebeeldhouwde verhalen. Tiny van
Kempen vertelt hier boeiend over tijdens een rondleiding
langs deze banken. Weet je trouwens waar het altaar in deze
kerk van gemaakt is?
Locatie: St Lambertus Kerk
Tijd: 13.30 uur en 15.30 uur

Hout van Muziek
In de Lambertus kerk staat ook een prachtig Loret orgel met veel
elementen van hout. Een half uur voor de rondleiding langs de
verhalende kerkbanken kun je genieten van de mooie
orgelklanken in deze mooie kerk. Sam-Sellou Barajanan is onze
organist van deze dag. Houd jij ook zo van deze muziek?
Locatie: St Lambertus Kerk
Tijd: 13.00 uur en 15.00 uur
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Bomen rooien voor particulieren
Boomrooierij Weijtmans is een prachtig bedrijf in Udenhout.
Een op en top specialist in o.a. boom rooien en
boomverzorging. Een bedrijf dat al meer dan 100 jaar bestaat
en geworteld is in Udenhout. Op hun mooie bedrijf vertellen
ze alles over wat ze allemaal doen. En als het even kan
demonstreren ze ook geëlektrificeerde wagens
Locatie: Boomrooierij Weijtmans
Tijd: 10.00 uur en 13.30 uur

Boomzaag kunst
Kun je met een kettingzaag een kunstwerk maken? Bij
Boomrooierij Weijtmans krijg je hier een demonstratie van.
Duidelijk hoorbaar en zo nu en dan niet te fijnzinnig worden de
mooiste werken gemaakt uit gerooide bomen. Wat voor moois
komt er allemaal tevoorschijn?
Locatie: Boomrooierij Weijtmans
Tijd: gedurende de dag op wisselend tijden

Natuurlijke schoonheden
In Udenhout en Biezenmortel staan prachtige bomen. Oude
eiken en statige beuken. Hier en daar ook een heel bijzondere
boom. Wat is volgens jullie de mooiste boom in Udenhout en
Biezenmortel? We hebben er al een aantal genomineerd voor
je. Op welke boom stem jij?
Locatie: Digitaal
Tijd: na 2 oktober

Boomhoroscoop
Welke boom hoort bij jou en welke persoonlijke eigenschappen
horen daarbij. Onze boomhoroscopen-waarzeggers gaan er
speciaal voor zitten in hun horoscoop-tipi en vertellen je
haarfijn wat bij jou past. Is de tent van de waarzegger bezet
geniet dan bij het wachten van een heerlijk kopje bosthee.
Locatie: Park ter Roomley
Tijd: Vanaf 11.00 uur tot 14.00 uur

Ideeënboom
Het is goed wonen in Udenhout en Biezenmortel. Maar
misschien heb jij ook ideeën hoe het nog beter en mooier kan
worden. Geen idee is te gek. Hoe meer hoe beter en we
hangen ze speciaal voor jou in een boom. Wat mis je? Welke
(culturele) activiteiten vind jij mooi en zou je graag in
Udenhout of Biezenmortel zien?
Locatie: Park ter Roomley
Tijd: Vanaf 11.00 uur tot 14.00 uur

Herstel van de peppelrijen
Op en rond de boerderijen in onze dorpen stonden vroeger veel
populieren. Deze werden o.a. gebruikt om klompen van te
maken. Wat zou er gebeuren met onze omgeving als we met
nieuwe ´peppelrijen” het oude beeld weer terug zouden brengen.
Jan van Kempen heeft prikkelende ideeën over het herstellen
van de peppelrijen in Udenhout. Hij haalde er het Brabants
Dagblad mee. Geïnteresseerd in zijn ideeën? Woon zijn
presentatie bij!
Locatie Boomrooierij Weijtmans (kantoor 1ste verdieping)
Tijd: 13.00 uur

Bomenpracht
Tweemaal op deze dag organiseert Jan van Kempen een
fietstocht langs de prachtigste bomen in Udenhout en
omgeving. Vanuit zijn grote kennis van bomen geeft hij op een
inspirerende wijze tekst en uitleg over deze bomen. Word jij
ook zo enthousiast als Jan zelf?
Per tocht kunnen maximaal 30 deelnemers deelnemen.
Geïnteresseerden kunnen een deelname bon ophalen in het
infocentrum (t Oude Raadhuis). Wees er snel bij!
Startlocatie: Boomkwekerij Udenhout
Tijd: 11.00 uur en 14.00 uur

De boom Goliath
Een concert in woorden: het verhaal De boom Goliath uit de
bundel De rudimentaire mens ( 1968) van Jacques Hamelink
In anderhalf uur ( met pauze en nabespreking voor wie wil), als in
een e-book, confronteert Hamelink ons met de macht van de
natuur, met de jaloezie van de mens, de hartstocht en de lang in
toom gehouden drift, tot het moment van volledige overgave. Een
boom , twee vrouwen en één kerel staan centraal. In prachtig
fantasierijk proza opgeschreven, spannend en humorvol. Een
waar feest voor wie er oren naar heeft. Marcel Degen leest voor.
Locatie: Oude Raadshuis
Tijd: 11.00 uur

Peppelhout: duurzaam hout!
Populieren groeien niet alleen snel maar leveren ook
duurzaam hout. Ook voor veel planten en dieren is de
populier een belangrijke steunpilaar. Op deze dag kun je in
gesprek met Job Wittens van de stichting Peppelhout. Hij
vertelt over de toegevoegde waarde van populieren in de
hele keten en over de bijdrage van de populier aan het
herstel van het landschap en de opslag van CO2.
Locatie: Boomrooierij Weijtmans
Tijd: nog nader te bepalen.

