
2 dec	 Renswoude	 [09:30]		 	Creatief	in	de	bieb,	i.s.m.	SWO	Renswoude,	neem	je	
eigen	handwerkje	of	materialen	mee

	 Driebergen	 [10:00]		 	Koffie	en	spelletjes
	 Maarn	 [10:00]		 	Wie zoet is…	traditiegetrouw	vieren	we	Sinterklaas	

tijdens	de	Zoute	Inval	en	zoals	altijd:	neem	een	
ingepakt	cadeautje	van	maximaal	€	5,00	mee	en	
d.m.v.	het	dobbelspel	krijgt	iedereen	wat	hem/haar	
toekomt…			

	 Doorn	 [14:00]		 Breien	voor	goede	doelen	o.l.v.	Corrie	Bos
3 dec	 Renswoude		 [10:00]		 	Fotopresentatie	door	Vincent	van	Poortvliet	over	

Florence:	Zoveel	moois,	we	doen	geen	poging	alles	te	
tonen,	het	gaat	om	samen	genieten.

	 Doorn	 [12:00]		 	Soep	met	een	verhaal,	een	verse	kop	soep	met	brood	
voor	slechts	€ 1,50

	 Renswoude	 [14:30]		 	SWO	organiseert	in	Het	Trefpunt	een	gezellig	
samenzijn	met	handwerk	of	spel,	tot	16:30	uur

4 dec	 Elst	 [10:00]		 	Presentatie	door	Maarten	Mulder	over	natuur-	en	
cultuurwaarde	van	Plantage Willem III,	de	Elster	
Buitenwaarden	en	het	MOB-complex.

	 Doorn	 [10:00]		 	Workshop	door	Paula	Boonzaaijer	‘kerstkaarten 
maken’	met	washitape	en	stempels,	wel	graag	vooraf	
aanmelden	bij	de	balie,	eigen	bijdrage	€	3,-

	 Doorn	 [13:00]		 Doornse	Dis	in	de	Cantina,	vooraf	opgeven!
	 Doorn	 [14:30]		 Biljarten,	voor	dames	én	heren
	 Leersum	 [15:00]		 Nanette	leest	voor	met	poppen:	Sinterklaasverhaaltjes
5 dec	 Amerongen	 [10:00]		 Computerhulp	door	Bart	en	Gijs
	 Leersum	 [10:00]		 	Traditiegetrouw:	Sinterklaasfeest,	iedereen	neemt	een	

ingepakt	cadeautje	mee	van	circa	€ 2,50
	 Doorn	 [13:30]		 Biljarten,	voor	dames	én	heren
6 dec	 Renswoude	 [14:00]		 	Rummikub,	sjoelen	of	ander	spel?	Speel	mee	in	Het	

Trefpunten,	tot	16:00	uur	
7 dec	 Rhenen	 [11:30]		 Voorlezen	in	de	Bibliotheek
9 dec	 Renswoude	 [09:30]		 	Creatief	in	de	bieb,	i.s.m.	SWO	Renswoude,	neem	je	

eigen	handwerkje	of	materialen	mee
	 Maarn	 [10:00]		  Dé veiling:	na	alle	inspanning	op	de	breimolens	het	

afgelopen	jaar	is	het	nu	tijd	voor	het	verzilveren,	
uiteraard	voor	het	goede	doel!

	 Driebergen	 [10:00]		 	Workshop	o.l.v.	Charlotte	Molenaar	‘Kerstengel vilten 
uit fijne merinowol’,	zelf	meenemen:	oude	handdoek	
en	scherpe	(stof-)schaar!	Ook	geschikt	voor	beginners,	
eigen	bijdrage	€ 3,-

	 Doorn	 [14:00]		 Breien	voor	goede	doelen	o.l.v.	Corrie	Bos
10 dec	 Renswoude	 [10:00]		 	Digi-café	in	Het	Trefpunt,	voor	vragen	over	computer	

en	smartphone
	 Renswoude	 [12:00]		 	Samen	Soepen,	voor	maar	e	1,-	lekker	samen	soep	eten,	

wel	graag	eigen	kom	en	lepel	meenemen!
	 Doorn	 [12:00]		 	Soep	met	een	verhaal,	een	verse	kop	soep	met	brood	

voor	slechts	€ 1,50
	 Renswoude	 [14:30]		 	SWO	organiseert	in	Het	Trefpunt	een	gezellig	

samenzijn	met	handwerk	of	spel,	tot	16:30	uur
11 dec	 Doorn	 [10:00]		 Handwerkcafé	en	biljarten
	 Elst	 [10:00]		 Koffie,	krant	en	spelletjes
	 Doorn	 [13:00]		 Doornse	Dis	in	de	Cantina,	vooraf	opgeven!
	 Doorn	 [14:30]		 Biljarten,	voor	dames	én	heren
	 Wijk	bij		 [15:00]	 	Write for Rights-schrijfactie	i.s.m.	Amnesty
	 Duurstede	 	 	International:	Doe	mee	met	de	grootste	jaarlijkse	

schrijfactie	ter	wereld!	We	schrijven	massaal	voor	
mensen	die	groot	onrecht	is	aangedaan,	tot	18:30	uur

12 dec	 Leersum	 [10:00]		 Brei-	en	klaverjascafé
	 Amerongen	 [10:00]		 Koffie-inloop
	 Doorn	 [13:30]		 Biljarten,	voor	dames	én	heren
13 dec	 Renswoude	 [14:00]		 	Rummikub,	sjoelen	of	ander	spel?	Speel	mee	in	Het	

Trefpunt,	tot	16:00	uur	
14 dec	 Rhenen	 [11:30]		 Voorlezen	in	de	Bibliotheek
16 dec	 Renswoude	 [09:30]		 	Creatief	in	de	bieb,	i.s.m.	SWO	Renswoude,	neem	je	

eigen	handwerkje	of	materialen	mee
	 Maarn	 [10:00]		 	Interactieve vertelling & proeverij,	n.a.v.	van	het	boek	

‘Wijnkronieken,	twintig	eeuwen	Nederlanders	en	wijn’	
van	historicus	en	vinoloog	Mariëlla	Beukers,	vertelt	
registervinoloog	Vic	Bal	over	de	geschiedenis	van	de	
wijn	in	Nederland.	Na	afloop	lekker	proeven,	ditmaal	
een	bijzondere	en	smaakvolle	vondst!

	 Driebergen	 [10:00]		 Koffie	en	spelletjes
	 Doorn	 [14:00]		 Breien	voor	goede	doelen	o.l.v.	Corrie	Bos
	 Leersum	 [14:00]		 	Inloop Digitale Hulp	door	de	Bibliotheek	Z-O-U-T	en	

HCC!	Seniorenacademie,	tot	16:00	uur
17 dec	 Doorn	 [12:00]		 	Soep	met	een	verhaal,	een	verse	kop	soep	met	brood	

voor	slechts	€ 1,50
	 Renswoude	 [14:30]		 	SWO	organiseert	in	Het	Trefpunt	een	gezellig	

samenzijn	met	handwerk	of	spel,	tot	16:30	uur
	 EvenementenXpress		 bezoek	Rijksmuseum Twenthe
18 dec	 Doorn	 [10:00]		 Handwerkcafé	en	biljarten
	 Elst	 [10:00]		 Koffie,	krant	en	spelletjes
	 Doorn	 [13:00]		 Doornse	Dis	in	de	Cantina,	vooraf	opgeven!
	 Doorn	 [14:30]		 Biljarten,	voor	dames	én	heren
19 dec	 Leersum	 [10:00]		 	Jaarafsluiting	met	kerstkoffie	en	een	verhaal	door	

Betty	Webber
	 Amerongen	 [10:00]		 	Workshop	‘kersthanger maken van wolvilt’	door	Paula	

Boonzaaijer,	graag	vooraf	aanmelden	(amerongen@
bibliotheekzout.nl)

	 Doorn	 [13:30]		 Biljarten,	voor	dames	én	heren
20 dec	 Renswoude	 [14:00]		 	Rummikub,	sjoelen	of	ander	spel?	Speel	mee	in	Het	

Trefpunt,	tot	16:00	uur	
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            De tijd van terugkijken en 
plannen maken is begonnen:	
de	Bibliotheek	Z-O-U-T	doet	daar	ook	aan	mee!	
Eentje	uitgelicht:	de	Nationale		Voorleesdagen.	
Iedereen	weet	dat	voorlezen	goed	is	voor	
de	fantasie	en	het	taalgevoel.	Daarom	
organiseren	wij	voorleesfeestjes,	herkenbaar	
aan	dít vignetje	k,		

Nieuwtje:	De	vestiging	Driebergen	verhuist	naar	
het	centrum	boven	de	Albert	Heijn,	Hoofdstraat	164.	
Op	20	januari	gaat	deze	voor	het	eerst	open.		
Tip:		Kijk	regelmatig	op	de	website:		
www.bibliotheekzout.nl	voor	aanpassingen	en	het	
laatste	nieuws.	En	zoals	altijd:		
volg	ons	via	facebook.com/BibliotheekZOUT
en	twitter.com/BibliotheekZOUT.



21 dec	 Rhenen	 [11:30]		 Voorlezen	in	de	Bibliotheek
23 dec	 Renswoude	 [09:30]		 	Creatief	in	de	bieb,	i.s.m.	SWO	Renswoude,	neem	je	

eigen	handwerkje	of	materialen	mee
	 Maarn	 [10:00]		 	Kerstbijeenkomst	als	sfeervolle	afsluiter	van	de	Zoute	

Inval	2019	met	verhalen	en	gedichten	en	een	terugblik	
op	het	afgelopen	jaar

	 Driebergen	 [10:00]		 Koffie	en	spelletjes
	 Doorn	 [14:00]		 Breien	voor	goede	doelen	o.l.v.	Corrie	Bos
24 dec	 Doorn	 [12:00]		 	Soep	met	een	verhaal,	een	verse	kop	soep	met	brood	

voor	slechts	€ 1,50	(onder	voorbehoud)
27 dec	 Renswoude	 [14:00]		 	Rummikub,	sjoelen	of	ander	spel?	Speel	mee	in	Het	

Trefpunten,	tot	16:00	uur	
	 Leersum	 [19:00]		 Archeologisch	koffie-uurtje
28 dec	 Rhenen	 [11:30]		 Voorlezen	in	de	Bibliotheek
30 dec	 Renswoude	 [09:30]		 	Creatief	in	de	bieb,	i.s.m.	SWO	Renswoude,	neem	je	

eigen	handwerkje	of	materialen	mee
	 Driebergen	 [10:00]		 Koffie	en	spelletjes
	 Doorn	 [14:00]		 Breien	voor	goede	doelen	o.l.v.	Corrie	Bos
2 jan	 Leersum	 [10:00]		 Brei-	en	Klaverjascafé
	 Amerongen	 [10:00]		 Koffie-inloop
	 Doorn	 [13:30]		 Biljarten,	voor	dames	én	heren
3 jan	 Renswoude	 [14:00]		 	Rummikub,	sjoelen	of	ander	spel?	Speel	mee	in	Het	

Trefpunt,	tot	16:00	uur	
4 jan	 Rhenen	 [11:30]		 Voorlezen	in	de	Bibliotheek
6 jan	 Renswoude	 [09:30]		 	Creatief	in	de	bieb,	i.s.m.	SWO	Renswoude,	neem	je	

eigen	handwerkje	of	materialen	mee
	 Maarn	 [10:00]		 Nieuwjaarskoffie
	 Doorn	 [14:00]		 Breien	voor	goede	doelen	o.l.v.	Corrie	Bos
7 jan	 Renswoude	 [10:00]		 	Digi-café	in	Het	Trefpunt,	voor	vragen	over	computer	

en	smartphone
	 Doorn	 [12:00]		 	Soep	met	een	verhaal,	een	verse	kop	soep	met	brood	

voor	slechts	€ 1,50
	 Renswoude	 [14:30]		 	SWO	organiseert	in	Het	Trefpunt	een	gezellig	

samenzijn	met	handwerk	of	spel,	tot	16:30	uur
8 jan	 Doorn	 [10:00]		 Handwerkcafé	en	biljarten
	 Elst	 [10:00]		  Nieuwjaarsborrel,	onder	het	genot	van	een	hapje	en	

drankje	wensen	we	elkaar	een	heel	mooi	jaar
	 Doorn	 [13:00]		 Doornse	Dis	in	de	Cantina,	vooraf	opgeven!
	 Doorn	 [14:30]		 Biljarten,	voor	dames	én	heren
9 jan	 Leersum	 [10:00]		  Presentatie	door	Frans	Groot	over	de	Noordkaap,	ga	

mee	op	reis	door	Scandinavië	tot	aan	de	Noodkaap	en	
terug	langs	de	fjorden.	

	 Amerongen	 [10:00]		 	Workshop	met	Yneke	Kootstra,	voedingsdeskundige,	
over	voeding en beweging,	kortom	je	leefstijl.

	 Doorn	 [13:30]		 Biljarten,	voor	dames	én	heren
10 jan	 Renswoude	 [14:00]		 	Rummikub,	sjoelen	of	ander	spel?	Speel	mee	in	Het	

Trefpunt,	tot	16:00	uur	
11 jan	 Rhenen	 [11:30]		 	Voorlezen	in	de	Bibliotheek
13 jan	 Renswoude	 [09:30]		 	Creatief	in	de	bieb,	i.s.m.	SWO	Renswoude,	neem	je	

eigen	handwerkje	of	materialen	mee
	 Maarn	 [10:00]		 	Opening Doos van Pandora:	7	januari	‘19	zijn	goede	

voornemens	in	een	afgesloten	doos	gedaan,	wat	is	
ervan	terecht	gekomen?	‘De	Doos	van	Pandora’	gaat	
open…	

	 Doorn	 [14:00]		 Breien	voor	goede	doelen	o.l.v.	Corrie	Bos
14 jan	 Renswoude	 [12:00]		 	Samen	Soepen,	voor	maar	e	1,-	lekker	samen	soep	eten,	

wel	graag	eigen	kom	en	lepel	meenemen!
	 Doorn	 [12:00]		 	Soep	met	een	verhaal,	een	verse	kop	soep	met	brood	

voor	slechts	€ 1,50
	 Renswoude	 [14:30]		 	SWO	organiseert	in	Het	Trefpunt	een	gezellig	

samenzijn	met	handwerk	of	spel,	tot	16:30	uur
15 jan	 Elst	 [10:00]		 Koffie,	krant	en	spelletjes
	 Doorn	 [10:00]		  Lezing	door	Frans	Loos	over	de	Spaanse Jacob:	

pelgrimstocht	naar	Santiago	de	Compostela
	 Doorn	 [13:00]		 Doornse	Dis	in	de	Cantina,	vooraf	opgeven!
	 Doorn	 [14:30]		 	Biljarten,	voor	dames	én	heren
16 jan	 Leersum	 [10:00]		 Koffie,	krant	en	spelletjes
	 Amerongen	 [10:00]		 Koffie-inloop
	 Doorn	 [13:30]		 Biljarten,	voor	dames	én	heren
	 Leersum	 [19:30]		  ‘Verdwalen in tekeningen’,	studieavond	i.h.k.v.	

Nationale	Voorleesdagen	door	Philip	Hopman,	
illustrator	kinderboeken	van	o.a.	Boer	Boris,	voor	
professionals	en	geïnteresseerden,	aanmelden	via	
lversteeg@bibliotheekzout.nl

17 jan	 Renswoude	 [14:00]		 	Rummikub,	sjoelen	of	ander	spel?	Speel	mee	in	Het	
Trefpunt,	tot	16:00	uur	

	 EvenementenXpress		  onemanshow van Huub Stapel  ‘Het Huwelijk’	in	
Junushoff	Wageningen

18 jan	 Rhenen	 [11:30]		 Voorlezen	in	de	Bibliotheek
20 jan	 Renswoude	 [09:30]		 	Creatief	in	de	bieb,	i.s.m.	SWO	Renswoude,	neem	je	

eigen	handwerkje	of	materialen	mee
	 Driebergen	 [10:00]		 	Workshop	door	Marjolein	van	Belle	van	winkel	

Rockinn	over	de kracht van kristallen	en	mineralen.	
Maak	kennis	met	de	‘Gouden	Driehoek’,	de	‘Vijf	
krachtpatsers’,	de	schoonheid	van	Celestien	en	
andere	prachtige	edelstenen.	Voel	wat	steen	met	
je	doet.	Vooraf	aanmelden	per	mail	(driebergen@
bibliotheekzout.nl).	Let	op:	nieuw	adres!	

	 Maarn	 [10:00]		 Koffieochtend
	 Doorn	 [14:00]		 Breien	voor	goede	doelen	o.l.v.	Corrie	Bos
	 Leersum	 [14:00]		  Inloop Digitale Hulp	door	de	Bibliotheek	Z-O-U-T	en	

HCC!	Seniorenacademie,	tot	16:00	uur
21 jan	 Renswoude	 [10:00]		 	Digi-café	in	Het	Trefpunt,	voor	vragen	over	computer	

en	smartphone
	 Doorn	 [12:00]		 	Soep	met	een	verhaal,	een	verse	kop	soep	met	brood	

voor	slechts	€ 1,50
	 Renswoude	 [14:30]		 	SWO	organiseert	in	Het	Trefpunt	een	gezellig	

samenzijn	met	handwerk	of	spel,	tot	16:30	uur
 Renswoude	 [20:00]		 	Gitaar door de eeuwen heen,	vertelling	door	Marno	

Wieken,	gitarist	en	muziekdocent	o.a.	in	Het	Trefpunt,	
over	de	geschiedenis	van	dit	populaire	instrument.	

	 EvenementenXpress		 bezoek	Gemeentemuseum Den Haag
22 jan	 Doorn	 [10:00]		 Handwerkcafé	en	biljarten
	 Elst	 [10:00]		 Koffie,	krant	en	spelletjes
	 Doorn	 [13:00]		 Doornse	Dis	in	de	Cantina,	vooraf	opgeven!
	 Doorn	 [14:30]		 Biljarten,	voor	dames	én	heren
	 Driebergen	 [15:00]		 	Voorleesfeestje in de bieb!	Kom	langs	en	geniet	van	

het	verhaal	van	Moppereend
	 Maarn	 [15:00]		 	Voorleesfeestje in de bieb!	Kom	langs	en	geniet	van	

het	verhaal	van	Moppereend
23 jan	 Amerongen	 [10:00]		 Computerhulp	door	Bart	en	Gijs
	 Leersum	 [10:00]		 	In	gesprek	over	zingeving,	doel	van	het	leven	en	

terugblikken	o.l.v.	humanistisch	geestelijk	verzorger	
Eva	Smit.	

	 Doorn	 [13:30]		 Biljarten,	voor	dames	én	heren
	 Wijk	bij		 [15:00]		 Voorleesfeestje in de bieb!	Kom	langs	en	geniet	van
	 Duurstede	 	 het	verhaal	van	Moppereend

>



24 jan	 Renswoude	 [14:00]		 	Rummikub,	sjoelen	of	ander	spel?	Speel	mee	in	Het	
Trefpunt,	tot	16:00	uur	

	 Leersum	 [15:30]		 	Voorleesfeestje in de bieb!	Kom	langs	en	geniet	van	
het	verhaal	van	Moppereend

25 jan	 Rhenen	 [11:30]		 	Voorlezen	in	de	Bibliotheek
27 jan	 Renswoude	 [09:30]		 	Creatief	in	de	bieb,	i.s.m.	SWO	Renswoude,	neem	je	

eigen	handwerkje	of	materialen	mee
	 Driebergen	 [10:00]		 Koffie	en	spellen
	 Maarn	 [10:00]		  Van Scandinavië tot de Noordkaap,	presentatie	door	

Frans	Groot,	begeleider	ANWB-reizen.	Frans	neemt	je	
mee	op	een	mooie	reis	door	Scandinavië	tot	aan	de	
Noordkaap.	

	 Doorn	 [14:00]		 Breien	voor	goede	doelen	o.l.v.	Corrie	Bos
	 Leersum	 [15:30]			 	Voorleesfeestje in de bieb!	Kom	langs	en	geniet	van	

het	verhaal	van	Moppereend
28 jan	 Renswoude	 [12:00]		 	SWO	organiseert:	Samen	eten,	wel	graag	vooraf	

opgeven	in	de	Bibliotheek
	 Doorn	 [12:00]		 	Soep	met	een	verhaal,	een	verse	kop	soep	met	brood	

voor	slechts	€ 1,50
	 Renswoude	 [14:30]		 	SWO	organiseert	in	Het	Trefpunt	een	gezellig	

samenzijn	met	handwerk	of	spel,	tot	16:30	uur
29 jan	 Doorn	 [10:00]		 	Handwerkcafé	en	biljarten
	 Elst	 [10:00]		 Koffie,	krant	en	spelletjes
	 Doorn	 [13:00]		 Doornse	Dis	in	de	Cantina,	vooraf	opgeven!
	 Doorn	 [14:30]		 Biljarten,	voor	dames	én	heren
	 Amerongen	 [15:00]		 	Voorleesfeestje in de bieb!	Kom	langs	en	geniet	van	

het	verhaal	van	Moppereend
	 Doorn	 [15:00]		 	Voorleesfeestje in de bieb!	Kom	langs	en	geniet	van	

het	verhaal	van	Moppereend
30 jan	 Leersum	 [10:00]		 Koffie,	krant	en	spelletjes
	 Amerongen	 [10:00]		 Koffie-inloop
	 Doorn	 [13:30]		 Biljarten,	voor	dames	én	heren
31 jan	 Renswoude	 [14:00]		 	Rummikub,	sjoelen	of	ander	spel?	Speel	mee	in	Het	

Trefpunten,	tot	16:00	uur	
	 Renswoude	 [15:30]		 	Voorleesfeestje in de bieb!	Kom	langs	en	geniet	van	

het	verhaal	van	Moppereend
	 Leersum	 [19:00]		 	Archeologisch	koffie-uurtje
1 feb	 Rhenen	 [10:30]		 	Voorleesfeestje in de bieb!	Kom	langs	en	geniet	van	

het	verhaal	van	Moppereend

	 	 	 	Wekelijks	organiseert	een	aantal	Bibliotheken	op	vaste	
momenten	de	Zoute Inval:		gratis	toegankelijke	
bijeenkomsten	speciaal	voor	volwassenen.	Een	kop	
koffie,	soms	een	lezing	of	een	leuke	activiteit.	Altijd	
met	als	doel	gezellig	samenzijn.	Deze	activiteiten	zijn	
te	herkennen	aan	het	Zoute	Inval-vignet.

FEB 2020>
KIJK UIT NAAR DE VOLGENDE Z-O-U-T-LADDER!

Overige activi-teiten	 	 	 	 	
	
wekelijks op woensdag	
	 ��de�Doornse�Dis,�Cantina�Doorn:�mee-eten�met�de�pot
	 	Iedere	woensdag	vanaf	13:00	uur	een	lekker	2-gangenmenu	van	‘Slager	Ben’	

met	aansluitend	koffie	of	thee	voor	€ 7,00.	Mee-eten?	Meld	je	dan	uiterlijk	
dinsdag	14:00	uur	aan	bij	Corrie	Bos,	tel.	06-20	97	91	10	of	0343-22	58	38.		
Bij	verhindering	graag	doorgeven	vóór	woensdagochtend	10:00	uur.

	
maandelijks:
	 	Filmcafé�Driebergen,	de Bibliotheek Z-O-U-T Driebergen	Iedere	tweede	

vrijdag	van	de	maand	een	filmklassieker,	inloop	vanaf	18:30	uur,	de	film	start	
om	19:00	uur.		Entrée	€ 6,00	en	met	Bibliotheekpas	€ 4,00.

	 	13 dec�‘Fiddler�on�the�roof’	(1971)	Musical:	Begin	20e	eeuw	woont	de	
Joodse	melkboer	Tevje	met	zijn	vrouw	en	vijf	dochters	in	het	Russische	dorpje	
Anatevka.	De	plaatselijke	koppelaarster	heeft	nog	steeds	geen	bruidegoms	
gevonden	voor	zijn	dochters.	Tevje	heeft	het	daarom	niet	breed.	Topol	speelt	
Tevye,	agrariër	in	Rusland,	vlak	voor	de	revolutie.	Hij	blijft	zingen,	al	heeft	
hij	het	niet	makkelijk,	met	zijn	weerspannige	dochters	die	de	tradities	aan	
hun	laars	lappen,	en	vooral	ook	met	de	pogroms	die	in	het	destijds	behoorlijk	
antisemitische	Rusland	plaatsvinden.	Oscars	voor	camerawerk	en	muziek.	
10 jan	‘North�by�Northwest’	(1959)	Thriller	van	Alfred	Hitchcock:	Roger	
Thornhill,	een	zakenman	van	middelbare	leeftijd	wordt	ontvoerd	door	twee	
mannen	die	hem	als	George	Kaplan	aanspreken	en	hem	naar	een	verlaten	
landhuis	brengen.	Daar	wordt	hij	stomdronken	gevoerd	en	vervolgens	in	
een	auto	gezet.	Hij	wordt	gearresteerd	door	de	politie,	die	hem	vervolgens	
verhoort.	Als	hij	dan	zijn	verhaal	doet	is	er	niemand	die	hem	gelooft.	Dan	
vlucht	hij,	waarna	hij	zowel	door	bad	guys	als	door	de	politie	wordt	gezocht.

	 ��
Filmhuis�Doorn�Cultuurhuis Doorn		
Maandelijks	op	woensdagavond,	entrée	€6,00.	Kaarten	uitsluitend	aan	de	
zaal,	inloop	vanaf	19:30	uur,	de	film	start	om	20:00	uur.		
11 dec	‘Shoplifters’(2018),	Dramafilm:	Een	Japans	gezin	aan	de	rand	van	de	
maatschappij	probeert	zichzelf	in	leven	te	houden	door	kleine	diefstal.	Als	ze	
een	zwerfmeisje	tegenkomen,	nemen	ze	haar	op	in	de	familie.	Ze	hebben	een	
gelukkig	leven	samen.	Tot	een	onverwachte	gebeurtenis	verborgen	geheimen	
blootlegt	en	de	familiebanden	hevig	op	de	proef	worden	gesteld.		
15 jan	‘Artic’	(2018)	Avonturenfilm:	Een	man	strandt	op	de	Noordpool	
en	wacht	totdat	hij	eindelijk	gered	wordt.	Wanneer	het	ernaar	uitziet	
dat	hulp	onderweg	is,	gebeurt	er	een	ernstig	ongeluk	en	is	zijn	kans	
op	redding	verkeken.	Nu	moet	hij	een	belangrijke	beslissing	nemen:	
in	het	kamp	blijven	waar	het	relatief	veilig	is,	of	eropuit	trekken	
en	het	onbekende	tegemoet	gaan,	in	de	hoop	redding	te	vinden.	



	

  Info en kaarten bestellen:  
www.bibliotheekzout.nl/theater

12 dec	[20:15]	Allemanswaard Amerongen	
�Rachel�Croft – Singer/songwriter uit York	
theaterconcert
Een	onafhankelijke	muzikant	en	songwriter,	
combineert	moeiteloos	rijke,	complexe	
vocalen	met	uitstekend	gitaarspel.	Haar	

liedjes	zijn	vaak	geïnspireerd	door	Keltische	
melodieën	en	de	doordachte	teksten	van	

Joni	Mitchell,	Sandy	Denny	en	Matt	Corby,	
die	vertellen	over	haar	ervaringen	in	deze	

historische	stad	York.	
	

26 jan	[15:00]	Theater Maitland Driebergen		
	Theatergroep�Knars�-�Eureka!	Een	wonderlijk	verhaal	over	
een	jong	meisje	dat	de	wereld	zélf	wil	ontdekken.
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KIJK UIT NAAR DE VOLGENDE Z-O-U-T-LADDER!

Leren
&ontmoeten
	  Taalhuis	

(Beter) Nederlands praten, lezen of schrijven? Taalhuis helpt graag.	Kijk op 
onze website www.bibliotheekzout.nl/taalhuis. Of kom naar de Bibliotheek 
en vraag om de folder van Taalhuis. Daarin staat alles op een rij!

	 Taalcafé Amerongen
	 Zendings-Diaconessenhuis	Bethanië
	 ·	Coffeetalk	vrijdagochtend	vanaf	09:30	-	11:00	uur
	 ·	Taallessen	maandag	van	10:30	-	12:30	uur	/	vrijdagmiddag	van	13:00	-	15:00	uur	
	 	
	 Taalcafé Leersum
	 ·	De	Bibliotheek	Z-O-U-T/De	Binder,	elke	woensdag	inloop	11:00	–	16:00	uur
	 ·	Michaëlshuis,	elke	vrijdag	inloop	10:30	-	12:00	uur

	 Taalcafé Doorn
	 de	Bibliotheek	Z-O-U-T	Doorn/Cultuurhuis,
	 inloopspreekuur	elke	donderdag	10:00	-	12:00	uur

	 Taalcafé Driebergen
	 De	Delerij,	inloopspreekuur	elke	vrijdag	van	10:00	-	14:00	uur

	 Taalcafé Maarn
	 de	Bibliotheek	Z-O-U-T	Maarn,
	 ·		om	de	week	(2,	16	en	30	dec	&	13	en	27	jan)	op	maandag	inloop		

van	08:30	-	10:00	uur
	 ·	inloopspreekuur	elke	maandag	van	12:30	-	14:00	uur

	 Taalcafé Renswoude
	 de	Bibliotheek	Z-O-U-T	Renswoude:
	 	·	elke	vrijdag	inloop	9:30	-	11:00	uur	
	 ·		om	de	week	(6	en	20	dec	&	3,	17	en	31	jan)	op	vrijdag	inloopspreekuur		

van	10:00	-	11:00	uur

	 Praathuis Rhenen
	 Westpoort,	elke	woensdag		20:00	-	21:30	uur	

	 Taalcafé Wijk bij Duurstede
	 Huis	van	de	Gemeente/de	Bibliotheek	Z-O-U-T,
	 inloop	elke	maandag	10:00	-	12:30	uur
	 en	elke	woensdag	inloop	van	09:30	-	11:30	uur

 Klik&Tik
	 	Rhenen,	de Bibliotheek Z-O-U-T in Huis van de Gemeente:	elke	

dinsdagmiddag	14:30	-	15:30	uur	en	elke	donderdag	10:00	-	11:00	uur.	
Maarn,�De Bibliotheek Z-O-U-T	elke	dinsdagmiddag	van	14:00	-	15:00	uur.

	 	Deze cursus helpt je beter gebruik te maken van de mogelijkheden van de 
computer. Je kan kiezen uit verschillende cursussen van oefenen.nl die los of 
achter elkaar te volgen zijn. Zo heb je de keuze om de cursus zelfstandig of met 
begeleiding in de Bibliotheek te volgen.

	 Financiële & administratieve hulp nodig?
	 Kom	langs	bij	inloop	Grip	op	Geldzaken	in	de	Bibliotheek	Z-O-U-T:
	 Amerongen:	dinsdag	14:00	-	16:00	uur
	 Driebergen:	dinsdag	10:00	-	11:30	uur
	 Doorn/Cantina:	donderdag	10:00	-	12:00	uur
	 Maarn/Maarsbergen:	maandag	14:00	-	16:00	uur
	 	Wijk bij Duurstede/Loket Wijk:	alle	werkdagen	8:30	-	17:00	uur	en	Grip	op	de	

Knip:	dinsdag	13:30	-	15:30	uur,
	  Renswoude: Trefpunt	in	de	Bibliotheek	Renswoude,	inloop	dinsdag	tussen	

10:00-11:00	uur,
	  Rhenen Huis van de Gemeente/WMO-loket:	donderdag	10:00	-	12:00	uur	of	

Westpoort:	inloop	donderdag	14:00	-	16:00	uur,
	 	Elst Bestegoed:	inloop	woensdag	10:00	-	12:00	uur.
	 Altijd vrijblijvend en zonder afspraak! 


