FEBRUARI 2019
Classic Film

Februari is een korte maand, maar

hebben we weer meer dan genoeg te bieden.
ZouteFilmhuis
Inval toch
Deze Z-O-U-T-ladder geeft een mooi overzicht van alle
Klik&Tik
Doorn activiteiten. Wederom: selecteer je favorieten en kom
EvenementenXpress genieten van al het moois dat de Bibliotheek, met haar
Mamacafé partners, te bieden heeft.
Vergeet vooral niet zo af en toe op onze website te kijken.
Taalhuis
Voor aanvullende informatie of soms voor wijziging in
Doornse
de planning: www.bibliotheekzout.nl. En volg ons op
Dis
Facebook: facebook.com/BibliotheekZOUT.
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[10:30 ] Voorleesfeestje ‘Een huis voor Harry’
[14:00 ] Spelletjesmiddag
[10.30 ]	Oprichtingsbijeenkomst literaire leesclub in
het kader van de Week van de Leesclub, graag
aanmelden per mail: ria.benschop@senia.nl
[19:00 ] Energiespreekuur
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Mamacafé in de  Allemanswaard, ook voor papa’s
Voorlezen in de bieb
Koffie en spelletjes
C
 omputer-, tablet- en smartphonehulp door Bart
Wiewel
Breien voor goede doelen o.l.v. Corrie Bos
Voorlezen in de bieb
Biljarten voor heren én dames
Handwerkcafé/Biljarten
V
 ertelling, verhalenvertelster Marjo van der Poel
uit Kesteren neemt u mee naar sprookjesachtige of
waargebeurde verhalen
Doornse Dis in de Cantina. Vooraf opgeven!
R
 egionale voorrondes
De Nationale Voorleeswedstrijd
Brei-en klaverjascafé
Computerhulp door Bart en Gijs
Energiespreekuur
Spelletjesmiddag
Classic Filmcafé: ‘Le Chateau de ma Mère’
Voorlezen in de bieb
Koffie en spelletjes
Koffieochtend en brei-inloop onder leiding van
Miranda Veelbehr, we maken met restjes wol met
behulp van breimolens dekens. Vlak voor de zomer
worden de dekens geveild.
Breien voor goede doelen o.l.v. Corrie Bos
Lezing ‘Oercatastrofe van de 20ste eeuw’ door  
Hans van den Berg; over oorsprong, verloop en
betekenis van WO I
Voorlezen in de bieb
Biljarten voor heren én dames
Handwerkcafé/Biljarten
Koffie, krant en spelletjes
Doornse Dis in de Cantina. Vooraf opgeven!
C
 reatieve workshop door Paula Boonzaaijer,
Valentijnscadeau maken
Koffie inloop
Energiespreekuur
Spelletjesmiddag
Voorlezen in de bieb
Koffie en spelletjes
W
 orkshop collagetechnieken door Gerry Medema,
Annemarie Boverhuis en Clarie Rijksen; doosjes
beplakken met papier en/of textiel
Breien voor goede doelen o.l.v. Corrie Bos
Inloop Digitale Hulp door de Bibliotheek Z-O-U-T en
HCC Seniorenacademie, tot 16:00 uur

19 feb

Bezoek tentoonstelling Scheveningen
‘Beelden aan zee’
Voorlezen in de bieb
Biljarten voor heren én dames
L ezing ‘De das in onze eigen natuur’ door
Chris Achterberg en Ronald Stiefelhagen van de
Dassenwerkgroep van de Vereniging Dorp en Natuur
Amerongen-Leersum
[10:00 ] Koffie, krant en spelletjes
[12:30 ] Doornse Dis in de Cantina. Vooraf opgeven!
[19:30 ] Z-O-U-T & Revius nodigen uit… Alex Boogers.
Lezing over schrijverschap. Locatie: Revius Lyceum
Doorn, Driebergsestraatweg 6C.
Zaal open om 19:00 uur, aanvang 19:30.
Kaarten e 5,-  via www.bibliotheekzout.nl/alex, of
aan de deur (pinnen). Op vertoon van schoolpas
gratis.
[20:00 ] Filmhuis Doorn: ‘Forushande’ in Cultuurhuis Pleiade
[10:00 ] Koffie en spelletjes
[10:00 ] L ezing ‘Lekker gezond eten, kan dat?’ door Inge
Schakel-Hille
[19:00 ] Energiespreekuur
[14:00 ]   Spelletjesmiddag
[16:00 ] Skip-Bo in de bieb. Speel mee!
[19:00 ] Archeologisch koffieuur
[11:30 ] Voorlezen in de bieb
[10:00 ] V
 ertelling ‘Een koningsdrama uit de 11 eeuw: Het
tapijt van Bayeux’ door Frans Loos
[10:00 ] Koffieochtend
[14:00 ] Breien voor goede doelen o.l.v. Corrie Bos
[15:45] Voorlezen in de bieb
[14:00 ] Biljarten voor heren én dames
[10:00 ] Handwerkcafé/Biljarten
[10:00 ] Koffie, krant en spelletjes
[12:30 ] Doornse Dis in de Cantina. Vooraf opgeven!
[10:00 ] Lezing ‘Wat is wijn?’ Registervinoloog Vic Bal neemt
u mee op ontdekkingsreis naar druivenrassen,
smaakprofielen en wijnkenmerken.
[10:00 ] K
 offie-inloop

EvenementenXpress:
			
Renswoude [15:45]
Doorn
[14:00 ]
Doorn
[10:00 ]

20 feb

Elst
Doorn
Doorn

21 feb
22 feb
23 feb
25 feb
26 feb
27 feb
28 feb

Doorn
Leersum
Amerongen
Driebergen
Renswoude
Renswoude
Leersum
Rhenen
Driebergen
Maarn
Doorn
Renswoude
Doorn
Doorn
Elst
Doorn
Leersum

Amerongen

Z· O ·Z>

9 feb

23 feb

[15:00 ] De Binder Leersum
muziektheater 2+ - Dirk Scheele: ‘Huis, tuin en keukenavonturen’
Met vrolijke liedjes neemt Dirk je mee op reis door zijn huis, waarin altijd
wonderlijke en spannende dingen gebeuren. Ook Joes en tante Viola,
bekend uit de afleveringen van Huis-, tuin- en keukenavonturen, zijn er bij.
Stofzuigers komen tot leven, boterhammen dansen de boogie en de dieren
in de tuin zingen mee met alle liedjes. Het wordt een vrolijk feest bij de
Pantoffelpolonaise en de Pannenkoekenparty. E 12,50
[20:15] Cultuurhuis Doorn
theaterconcert - Carel Kraayenhof & Juan Pablo Dobal: ‘Dwaze Tijd’
Heb je tijd voor het tijdloze spel van bandoneón en piano? Of heb je geen tijd
te verliezen? Carel Kraayenhof, bekend van dé traan van Maxima, en Juan
Pablo Dobal spelen met de tijd. Ze nemen je mee naar gisteren, vandaag en
morgen. Onthaast een avond lang en droom weg bij de klanken van tongen
en snaren in een concert. De muziek vindt zijn oorsprong in Argentijnse,
Afrikaanse en Europese harmonieën en ritmes. E 15,00 inclusief consumptie,
seniorenkorting mogelijk.

Overige
activiteiten
wekelijks op woensdag

de Doornse Dis, Cantina Doorn: mee-eten met de pot
Iedere woensdag vanaf 12:30u (eten van 13:00 - 14:00 u) bent u van harte
welkom om aan te schuiven bij de Doornse Dis in de Cantina van het
Cultuurhuis Doorn.  
De kok van de Doornse verswinkel ‘Wat de pot schaft’ kookt een heerlijk
2-gangenmenu, de kosten per persoon zijn e 8,50.
Aanmelden tot uiterlijk maandagmiddag 14:00 u voorafgaand aan de
Doornse Dis aan de balie, per mail aan cantinadoorn@bibliotheekzout.nl of
via 0343-41 55 66. Afmelden woensdag tot 10:00 uur, anders worden kosten
maaltijd in rekening gebracht.

wekelijks op vrijdag

 e Bibliotheek Z-O-U-T Driebergen: advies over energie
d
Iedere vrijdag van 19:00 tot 20:00 uur houden de energieambassadeurs een
energiespreekuur in de Bibliotheek van Driebergen. Voor al uw vragen over
het verduurzamen van uw woning en het besparen van energie kunt u bij de
ambassadeurs terecht. Energieambassadeurs zijn enthousiaste vrijwilligers
die buurt- en straatgenoten helpen met energie besparen in de woning.
Filmcafé Driebergen, de Bibliotheek Z-O-U-T, Driebergen
Iedere tweede vrijdag van de maand een filmklassieker in Filmcafé Driebergen
kost e 6,00, met bibliotheekpas e   4,00.  
‘Le château de ma Mère’
Een intieme en nostalgische kijk op de jeugd van de schrijver Marcel Pagnol
in de glooiende heuvels van de Provence begin 20ste eeuw. Marcel (Ciamaca)
is inmiddels een jaar of dertien en hunkert iedere dag naar de vakantie.
Op een dag keert zijn familie Marseille de rug toe en Marcel vertrekt naar
het platteland. De voetreis langs majestueuze landgoederen en kastelen is
steeds weer een avontuur, het platteland het decor van zijn eerste schuchtere
stappen in liefde en vriendschap.
Filmhuis Doorn Cultuurhuis Pléiade, Doorn
Maandelijks op woensdagavond, entree e 6,00.
‘Forushande’ is
een Iraans-Franse film uit 2016. Een koppel, Emad en Rana, zijn gedwongen
hun appartement te verlaten wegens gevaarlijke werkzaamheden aan een
nabijgelegen gebouw. Daarom verhuizen ze naar een nieuw appartement
in het centrum van Teheran. Maar door een incident waarbij de vorige
huurder betrokken was, verandert hun leven op een drastische manier.

maandelijks:

8 feb

Leren
&
ontmoeten
Taalcafé Amerongen

 endings-Diaconessenhuis Bethanië, vrijdag 1 en 22 februari 09.30 - 11.00 uur
Z
Taallessen elke vrijdagmiddag van 13:00 - 15:00 uur

Taalcafé Leersum
· de Bibliotheek Z-O-U-T/De Binder, elke woensdag 11.00 – 16.00 uur
· Michaëlshuis, elke vrijdag 10:30 - 12:00 uur
Taalcafé Doorn

de Bibliotheek Z-O-U-T Doorn/Cultuurhuis Pléiade,
elke dinsdag 10:00 - 16:00 uur en elke donderdag 10:00 - 12:00 uur

Taalcafé Driebergen

Deelerij, elke dinsdag 12:00 - 16:00 uur

Taalhuis Maarn

de Bibliotheek Z-O-U-T Maarn,  
elke eerste woensdag van de maand, van 10:30 - 12:00 uur

Taalcafé Renswoude

de Bibliotheek Z-O-U-T Renswoude,  elke vrijdag 9:30 - 11:30 uur

Praathuis Rhenen

Westpoort, elke woensdag 19:30 - 21:30 uur

Taalcafé Wijk bij Duurstede

Huis van de Gemeente/de Bibliotheek Z-O-U-T
elke maandag 09:30 - 11:30 uur en elke woensdag van 09:30 - 11:30 uur

Rhenen Klik & Tik

 e Bibliotheek Z-O-U-T in Huis van de Gemeente,
d
elke  donderdag 10:00 - 11:00 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.

Grip op Geldzaken in Driebergen en Doorn

 ragen over financiën of hulp nodig bij uw administratie? Bij de wekelijkse
V
inloop Grip op Geldzaken kunt u gratis, vrijblijvend en zonder afspraak met
verschillende mensen praten. Voor iedereen.
Elke dinsdag in de Bibliotheek Z-O-U-T Driebergen aan de Buzziburglaan, van
10.00 - 11.30 uur. En elke donderdag in de Cantina in het Cultuurhuis in Doorn,
van 10.00 - 12.00 uur. Door Samen op de Heuvelrug.
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KIJK UIT NAAR DE VOLGENDE Z-O-U-T-LADDER!

