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EvenementenXpress:

April, wat gaat de tijd toch snel.

Net die drukke maand maart achter ons, staat er weer
een bomvol programma klaar! Bekijk ons aanbod en
kies. En zoals altijd: kijk altijd even op onze website voor
aanvullingen of wijzigingen: www.bibliotheekzout.nl.
En volg ons via: facebook.com/BibliotheekZOUT
en twitter.com/BibliotheekZOUT.

Koffie en spelletjes
Presentatie door Haukje Feringa over helende
krachten: zelfheling met kleur, geluid, geur, eten en
affirmaties
Breien voor goede doelen o.l.v. Corrie Bos
Dinsdag = voorleesmiddag voor kinderen!
Handwerkcafé/Biljarten
K
 offie met poëzie Z-O-U-T schrijver Vian Moo serveert
uit haar programma ‘Cocktail’ een mix van poëzie,
luisterliedjes en bugelklanken bij de koffie
Doornse Dis in de Cantina, vooraf opgeven!
Biljarten, voor dames én heren
B
 oek&Bal, feestelijke afsluiting van 84ste
Boekenweek met cabaretier Rop Janze, de
Boekenweekquiz, poëzie, de kick-off van de Dichter
op de Heuvelrug, muziek en uiteraard bekendmaking
Z-O-U-T-schrijver 2019!
Computerhulp door Bart en Gijs
Brei-en klaverjascafé
Biljarten, voor dames én heren
M
 amacafé in de  Allemanswaard, ook voor
papa’s
Voorlezen in de Bibliotheek
Koffie en spelletjes
K
 offieochtend en brei-inloop onder leiding van
Miranda Veelbehr, met behulp van breimolens restjes
wol tot dekens maken, iedereen is welkom en vlak voor
de zomer worden de dekens  geveild!
Breien voor goede doelen o.l.v. Corrie Bos
F otopresentatie door Aart en Betsie Muit over (1) de
Elfstedentocht per fiets en (2) bloemen, en nog eens
bloemen
Dinsdag = voorleesmiddag voor kinderen!
Handwerkcafé/Biljarten
Koffie, krant en spelletjes
Doornse Dis in de Cantina, vooraf opgeven!
Biljarten, voor dames én heren
Lezing over ondernemerschap, de Bibliotheek Z-O-U-T
& Revius Lyceum nodigen uit: Willem Overbosch, in
Cultuurhuis Doorn, entrée e 5,Koffie-inloop
P
 asen Workshop door Paula Boonzaaijer: eieren
versieren met decopage techniek
Biljarten, voor dames én heren
Voorlezen in de Bibliotheek
Vertelling door vertegenwoordiger Natuurmonumenten ‘Voorjaar in Kaapse bossen’ over
bijzondere flora en fauna op de Utrechtse Heuvelrug
met aandacht voor het voorjaar
T
 entoonstelling, het resultaat van de workshop eieren
schilderen van 25 maart
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
Dinsdag = voorleesmiddag voor kinderen!
Excursie Boijmans van Beuningen
‘Nederland Bauhaus’
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W
 orkshop door Inge Schakel-Hille ‘Lekker gezond
eten, kan dat?’
[10:00 ] Koffie, krant en spelletjes
[12:30 ] Doornse Dis in de Cantina, vooraf opgeven!
[14:30 ] Biljarten, voor dames én heren
[10:00 ] Lezing door Frans Loos over Katharen en het
bloedige conflict met de katholieke kerk in de 12e en
13e eeuw
[10:00 ] Koffie en spelletjes
[13:30 ] Biljarten, voor dames én heren
[11:30 ] Voorlezen in de Bibliotheek
[10:00 ] L ezing door Vincent van Poortvliet ‘Historische
gevels en gevelstenen in Amsterdam, deel 3’
[15:45] Dinsdag = voorleesmiddag voor kinderen!
[10:00 ] Handwerkcafé/Biljarten
[10:00 ] Koffie, krant en spelletjes
[12:30 ] Doornse Dis in de Cantina, vooraf opgeven!
[14:30 ] Biljarten, voor dames én heren
[10:00 ] Koffie-inloop
[10:00 ]   W
 orkshop ‘Zingen met je hart’
Zingen is goed voor lichaam en geest! Zangeres en
zangcoach Jeanine Roos gaat met u zingen en laat
zien hoe makkelijk het is om op gevoel en zonder
bladmuziek een lied in te studeren
[13:30 ] Biljarten, voor dames én heren
[10:00 ] Koffie en spelletjes
[10:00 ] Koffieochtend en brei-inloop onder leiding van
Miranda Veelbehr, de restjes wol worden met behulp
van breimolenstot dekens gemaakt, iedereen is
welkom en vlak voor de zomer zullen de dekens
worden geveild
[10:00 ] Inloop Digitale Hulp, voor praktische hulp en tips,
neem wel uw opgeladen tablet, smartphone of
e-reader mee!
[14:00 ] Breien voor goede doelen o.l.v. Corrie Bos
[15:45] Dinsdag = voorleesmiddag voor kinderen!
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[20:15] Allemanswaard Amerongen
cabaret - Arjan Kleton: ‘Met de fles grootgebracht’
Al jaren woont hij aan de voet van de Amerongse Berg, maar nu speelt Arjan
Kleton eindelijk z’n eerste thuiswedstrijd. Als je tijdens een goede avond
doorzakken je grootste geheimen aan de bar verteld hebt, dan ben je blij als
niemand dat onthouden heeft. Niemand behalve de barman dan. Cabaratier
Arjan Kleton is die barman. Hij voldoet aan alle vooroordelen, hoe hard hij zich
er ook tegen verzet. Die barman heeft jouw grootste geheim gehoord... Maar
weet jij het zelf nog? Try-out. e 12,50 (e 2,– korting met Jongerenkaart, CJP en
studentenpas)
[15:00 ] Cultuurhuis Doorn
k nutselen & voorstelling 2+ Opera Tralala ‘Poesje Nel’
Poesje Nel wil zo graag een indiaan zijn. Maar waar wonen de indianen?
Poesje Nel gaat samen met de kinderen op zoek. Ga je mee? Poesje Nel van
Dick Bruna komt tot leven door animaties, zang en muziek. Een betoverende
belevenis. De kinderen maken een indianentooi, die een rol speelt tijdens de
voorstelling. e 7,50
[15:00 ] Theater Maitland Driebergen
minimusical 6+ Theater van Santen ‘De Kleine Prins’
De Kleine Prins woont op een kleine planeet met één roos en drie vulkaantjes,
waarvan er twee werken de derde niet - nou ja, je weet maar nooit! De
Kleine Prins is de hele dag bezig met het verzorgen van zijn planeet. Op een
dag verlaat de prins zijn planeet om te zien hoe de rest van het heelal eruit
ziet. Eén groot avontuur, gebaseerd op De Kleine Prins van Antoine de SaintExupèry. e   7,50

Overige
activiteiten
wekelijks op woensdag

 e Doornse Dis, Cantina Doorn: mee-eten met de pot
d
Iedere woensdag vanaf 12:30 uur (eten van 13:00 - 14:00 uur). De kok van de
Doornse verswinkel ‘Wat de pot schaft’ kookt een heerlijk 2-gangenmenu
voor e 7,00. Aanmelden tot maandagmiddag 14:00 uur 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.

maandelijks:

F ilmcafé 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. In verband met Goede Vrijdag
deze keer op
, kun je genieten van een prachtige klassieke film
‘Born Free’. George Adamson is een parkwachter in Kenia die op een dag
uit zelfverdediging een leeuwin doodt. De leeuwin laat daarbij drie welpen
achter die George samen met zijn vrouw Joy in veiligheid brengt, vanwege
de vele andere roofdieren. Twee welpen brengen ze onder in een dierentuin
en één welp, met de naam Elsa, brengen ze zelf groot. Totdat het dier in de
wildernis op eigen benen kan staan.
Inloop vanaf 18.30 uur, de film start om 19.00 uur.
Filmhuis Doorn Auditorium van het Cultuurhuis Doorn
Maandelijks op woensdagavond, entree e 6,00, kaarten uitsluitend aan de
zaal.
‘The Zookeeper’s Wife’ vertelt het waargebeurde verhaal van
de Poolse dierenverzorgers Antonina en Jan Zabinski van de dierentuin van
Warschau. In 1939, wanneer de nazi’s het land zijn binnengevallen, worden
Antonina en Jan gedwongen te werken onder bevel van de Duitse zoö loog
Lutz Heck. In het geheim besluiten de Zabinski’s samen te werken met het
verzet om honderden mensenlevens te redden, waarbij Antonina haar leven
en dat van de kinderen op het spel zet.
Inloop vanaf 19.30 uur, de film start om 20.00 uur.
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Taalcafé Amerongen

 endings-Diaconessenhuis Bethanië, vrijdag 26 april 09.30 uur - 11.00 uur
Z
Taallessen elke vrijdagmiddag van 13:00 - 15:00 uur

Taalcafé Leersum
· Bibliotheek/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 Pléiade,
elke donderdag 10:00 - 12:00 uur

Taalcafé Driebergen

De Delerij, elke dinsdag inloop van 12:00 - 16:00 uur

Taalcafé Maarn

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

Taalcafé Renswoude

Bibliotheek Renswoude, elke vrijdag inloop 9:30 - 11:30 uur

Praathuis Rhenen

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

Taalcafé Wijk bij Duurstede

Huis van de Gemeente/Bibliotheek,
inloop elke maandag 09:30 - 11:30 uur
en elke woensdag inloop van 09:30 - 11:30 uur

Rhenen Klik & Tik

Bibliotheek in Huis van de Gemeente,
elke dinsdagmiddag 14:30 - 15:30 uur en 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.			

Financiële & administratieve hulp nodig?

 om langs bij inloop Grip op Geldzaken in de Bibliotheek:
K
Amerongen: dinsdag 14:00 - 16:00 uur
Driebergen: dinsdag 10:00 - 11:30 uur
Doorn/Cantina: donderdag 10:00 - 12:00 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!
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KIJK UIT NAAR DE VOLGENDE Z·O·U·T-LADDER!

