
2021najaar
De Zoute Inval is er voor iedereen! 
De ruimte van de Bibliotheek is bij uitstek geschikt om eens gezellig 
met iemand een praatje te maken. Om dat nog makkelijker en leuker te 
maken organiseert Z-O-U-T op meerdere vestigingen een wekelijkse, vrij 
toegankelijke koffie-inloop onder de naam De Zoute Inval
Onder het genot van koffie of thee ontspannen en ontmoeten. 
Regelmatig zijn er ook bijeenkomsten die een speciale invulling krijgen zoals 
discussies, creatieve- of informatieve workshops.
In deze folder vind u per vestiging het programma voor dit najaar. U hoeft 
zich in de regel niet in te schrijven voor de Zoute Inval en de toegang is 
gratis. Soms is daar een uitzondering op. 
Neem ook gerust eens iemand mee. 
En heeft u een leuk idee of suggestie voor een interessant onderwerp, dan 
horen wij dat graag. De Zoute Inval is er voor iedereen. 
Koffie/thee:  € 1,- 
en soms een kleine bijdrage voor gemaakte kosten

Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u naar de agenda op onze 
website:  www.bibliotheekzout.nl

wordt in ere hersteld! Alle bezoekers nemen een ingepakt 
cadeautje mee van maximaal € 5,00. 

6 dec   Interactieve lezing en wijnproeverij. Registervinoloog Vic Bal 
heeft weer een feestelijke collectie wijnen voor ons in ‘t vat 
zitten, waar hij boeiend over vertelt. Na afloop is er gelegenheid 
om te proeven. 

13 dec koffie-inloop 
20 dec  Kerst in Bibliotheek Maarn, kerstviering. Deze laatste Zoute 

Inval van het jaar staat in het teken van Kerstmis. Er is ruimte 
voor verhalen, muziek en gedichten, gezellig samenzijn en iets 
lekkers.  

27 dec koffie-inloop 
 

Renswoude
Graag van te voren aanmelden voor lezingen en workshops:  
via tel. 0318-575 151, mail renswoude@bibliotheekzout.nl, of aan de balie 
van de Bibliotheek. Aanmelden kan tot de maandag voor de bijeenkomst. 

Vrijdagmiddag van 14:00 - 15:30 uur Schilderles. Vooraf aanmelden. 
Kosten w 2,– voor koffie en materialen.
Vrijdagmiddag van 14:00 - 15:30 uur: Sjoelen en Rummikub.

8  sept   10.30  tot 11.30 uur  Stoelyoga door Liesbeth Faber. Een gratis 
kennismakingsworkshop stoelyoga. Iedereen kan meedoen. 

22 sept 20:00 uur Lezing De huid, spiegel van de ziel door Remedica
     Omdat het accepteren van ouder worden en sterfelijkheid 

niet gemakkelijk is in een cultuur van eeuwige jeugd. Deze 
lezing is een beschouwing op de hedendaagse cultuur van 
maakbaarheid, overvloed en verleiding.

27 okt  20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur  Lezing Andalusie, een Moorse 
erfenis door Frans Loos. Andalusië is altijd een geliefde regio 
geweest voor veroveraars. Bijzondere aandacht is er voor de 
cultuur van Moors Andalusië. 

10 nov 10:00 uur  Reisverslag Bulgarije Griekenland en Canada
     Frans Groot begeleidt, samen met zijn vrouw, reizen van de 

ANWB. In deze presentatie neemt ons mee naar drie heel 
verschillende landen.

22 nov  19.30 uur tot 21.30 uur  Open Leeskring tijdens Nederland 
Leest. Ervaar eens hoe het is om lid te zijn van een leeskring. 
Onderwerp van deze bijeenkomst is het boek De Wandelaar 
door Adriaan van Dis. Dit boek kan vanaf 1 november bij de 
bibliotheek worden afgehaald tijdens openingsuren. Het wordt 
geschonken in het kader van de landelijke actie Nederland Leest. 
Het is de bedoeling dat de deelnemers deze avond dit boek 
gelezen hebben.

8 dec   10.00 uur -11.30 uur De Stichtse Lustwarande foto’s en verhalen 
door Vincent van Poortvliet. “De Stichtse Lustwarande” werd 
de verzamelnaam voor de vele buitenhuizen en kastelen op de 
zuidflank van de Utrechtse Heuvelrug, veelal gebouwd in de 19e 
eeuw en omringd door fraaie landschapsparken.  

Niek en Willy:
 ‘De Zoute Inval is voor ons 

zeer belangrijk, omdat wij vele 
goede contacten hebben gekregen 

met fijne mensen.  
En gezellige uurtjes hebben, men kan 

lezingen bijwonen, spellen doen, 
reisverslagen zien en nog veel 
meer! Wij kunnen niet meer 

zonder deze bijzondere 
donderdag!.’ Kijk voor het programma



Amerongen 
dinsdag van 9:00 tot 11:00 
     Een gezellig praatje met een kopje koffie. Op dinsdag is er in 

de bibliotheek een ontmoetingsmoment, waar je gezellig kan 
praten, rustig de krant kan lezen en je een lekker kopje koffie of 
thee kunt drinken. 

1e donderdag van de maand, 10:00 tot 12:00 uur
     Inloopmoment voor digitale vragen. Heb je vragen over je 

computer, telefoon, tablet of e-reader? We helpen je graag, of 
verwijzen je door naar iemand die je gerichter kan helpen. 

Doorn          
woensdagochtend 10.00 tot 12.00 uur
Graag van te voren aanmelden: via tel 0343-415 566,  
mail doorn@bibliotheekzout.nl, of aan de balie in de bibliotheek.
 
15 sept  Lezing leven met diabetes door Marian van Koesveld. 
     Hoe houd ik de eigen regie of help ik iemand met diabetes 

daarbij. Tijdens deze presentatie staat dit ziektebeeld centraal 
maar zeker ook het zelfmanagement dat van mensen met 
diabetes verwacht wordt.

13 okt   Lezing over Aletta Jacobs: “een vrouw met ballen” door 
Jolanda Boere. Een bijzondere lezing over haar roerige leven, de 
tegenwerking om als eerste vrouwelijke arts een praktijk op te 
zetten en ook over haar inspanning voor het verkrijgen van het 
vrouwenkiesrecht. 

10 nov   Lezing duurzaam winkelen door Anneke Gerkema. Wat kunt u 
doen (en laten) om het milieu zo weinig mogelijk te belasten? 
Anneke Gerkema is een natuurliefhebber en is ongeveer tien jaar 
geleden begonnen met bewust koopgedrag. 

8 dec  Workshop Viltkettingen maken door Charlotte Molenaar. 
     De workshop is geschikt voor zowel beginners als mensen met 

vilt-ervaring. Er wordt gezorgd voor materiaal, graag zelf een 
(oude) handdoek meenemen. Eigen bijdrage: € 5,-

Driebergen
maandagochtend 10.00 tot 12.00 uur
Graag van te voren aanmelden via tel 0343-517 981, 
mail driebergen@bibliotheekzout.nl, of aan de balie in de bibliotheek. 
 
6 sept   Lezing duurzaam winkelen door Anneke Gerkema. 
     Wat kunt u  doen en laten om het milieu zo min mogelijk te 

belasten? En waar kunt u mee beginnen?
     Anneke Gerkema is een natuurliefhebster en is ongeveer tien 

jaar geleden begonnen met bewust koopgedrag.  
18 okt  Lezing vitaal ouder worden door Maike Bonthuis. 
     Vitaal ouder worden hoe doe je dat? Wat is een goede balans, 

waar kun je extra op letten? Wat is gezonde voeding en hoe is 
dat te realiseren? 

8 nov  Lezing over buitenplaats Sparrendaal door Jos van Berkum. 
     Net als nu hadden mensen vroeger allerlei decoratieve zaken 

in de tuin. In de 18e en 19ee eeuw kon je in de grote tuinen van 
buitenplaatsen zo maar een fors doolhof tegenkomen. In deze 
lezing zullen we zien dat in het bos achter Sparrendaal vroeger 
zowel een doolhof als een hermitage aanwezig waren. 

6 dec   Workshop Viltkettingen maken door Charlotte Molenaar. 
     De workshop is geschikt voor zowel beginners als mensen met 

vilt-ervaring. Er wordt gezorgd voor materiaal, graag zelf een 
(oude) handdoek meenemen. Eigen bijdrage: € 5,- 

Elst
Woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
     Elke woensdagochtend is iedereen welkom in de bibliotheek 

in het Bestegoed. Er is ruimte voor gezelligheid, de krant 
lezen, spelletjes doen en eens per maand is er een speciaal 
programma. Lidmaatschap van de bibliotheek is niet nodig.

Leersum
Donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
Graag van te voren aanmelden voor lezingen en workshops 
via: tel. 0343-454 117, mail leersum@bibliotheekzout.nl, 
of aan de balie in de bibliotheek. 

2 sept   Brei- en Klaverjascafé
9 sept    Yoga in de bieb! Corine van de Lagemaat, yogadocente in 

Leersum, laat u kennismaken met stoelyoga. Stoelyoga bevordert 
een betere concentratie, een vitaler lichaam en meer evenwicht.

16 sept Koffie en spelletjes
23 sept  Workshop recycle tas maken van jeans door Paula Boonzaaijer. 

Graag zelf een schaar, spelden en een naald meenemen. Leuke 
kantjes, bandjes en knoopjes zijn ook welkom. Deze workshop is 
gratis.

30 sept Koffie en spelletjes
7 okt  Brei- en klaverjascafé
14 okt  Lezing conflictarcheologie door Jos Rams, beheerder van de 

Tijdlijn Leersum. Jos vertelt over vondsten in het Leersumse Veld 
en Breveen afkomstig uit de WO2 (en de Koude Oorlog).

21 okt Koffie en spelletjes
28 okt  Wandeling met wandelcoach. Wilco Willemse nodigt u uit: kom 

in beweging! Zoals altijd starten wij in de foyer van de Binder met 
koffie. Het bijwonen van de wandeling is gratis.

4 nov Brei- en klaverjascafé
11 nov  Lezing de dassen op de Heuvelrug door Ronald Stiefelhagen en 

Chris Achterberg van de Dassenwerkgroep van de Vereniging Dorp 
en Natuur. 

18 nov  Workshop Kerstkaarten maken door Paula Boonzaaijer. Aan de 
slag met washitape en kleurpotloden. De workshop is gratis.

25 nov Koffie en spelletjes
2 dec  Sint en koffie
9 dec  Brei- en klaverjascafé
16 dec  Lezing over diabetes door de Stichting Remedica. Hoe houd ik 

de eigen regie of help ik iemand met diabetes daarbij? Tijdens 
deze presentatie staat dit ziektebeeld centraal maar zeker ook het 
zelfmanagement dat van mensen met diabetes verwacht wordt. 

23 dec Kerstkoffie met een verhaal
30 dec Oudejaarskoffie met oliebollen

Maarn
Maandagochtend van 10:00 tot 12:00 uur
Graag van te voren aanmelden voor lezingen en workshops  
via: tel. 0343-442 710, mail maarn@bibliotheekzout.nl,  
of aan de balie in de bibliotheek. 
 
6 sept koffie-inloop 
13 sept koffie-inloop 
20 sept  Workshop ‘een gezondere leefstijl: zó begin je!’ van 

leefstijlcoach Linda. Wil je op een gezonde manier afvallen, fitter 
worden of bijvoorbeeld beter kunnen ontspannen? Tijdens deze 
workshop zet je de eerste stap om jouw leefstijldoel te bereiken.

27 sept koffie-inloop 
4 okt   Zangworkshop stemmen los, remmen los door Alie de Vries. 

Iedereen kan meedoen aan deze zangworkshop. Er zijn geen 
drempels, we gaan lekker los. Oud-muziekconsulente Alie de Vries 
laat ons op een verrassende manier muziek maken en zingen. 

11 okt  koffie-inloop 
18 okt  Lezing Muzikaal bewegen voor je brein, gebaseerd op de leer 

van Eric Scherder; over het belang van muziek en beweging 
voor onze (brein)vitaliteit met mooie muziek en ritmische 
bewegingsoefeningen. Deze presentatie is ontwikkeld in 
samenwerking met een choreograaf en danskunstenaar 
gespecialiseerd in de doelgroep senioren.

25 okt koffie-inloop 
1 nov   Lezing Florence, bloeiende renaissance door Vincent Poortvliet. 

Vincent presenteert al het moois dat er in Florence te zien is.
8 nov koffie-inloop 
15 nov  Lezing Bomen als symbool in de godsdiensten  

door Nel Hupkens. 
22 nov koffie-inloop 
29 nov  Sinterklaasfeest wie zoet is... sinterklaasspel. We hebben het een 

jaartje zonder moeten doen, maar het traditionele sinterklaasspel 
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