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Mei, een maand van feest en
bezinning. Een spannende maand ook, zeker voor
scholieren die weer eindexamen mogen doen. En voor
velen start de vakantie ook al een beetje. Al met al een
maand met de focus op de toekomst. Weten wat wij ‘in
de toekomst’ gepland hebben staan? Neem dan deze
ladder rustig door en selecteer wat interessant is.
Zoals altijd: www.bibliotheekzout.nl.
En volg ons via: facebook.com/BibliotheekZOUT
en twitter.com/BibliotheekZOUT.

 orkshop veilig bankieren door Carin Massen en
W
Thilda Tempelman, beiden werkzaam bij de Rabobank
Handwerkcafé en biljarten
Doornse Dis in de Cantina, vooraf opgeven!
Biljarten, voor dames én heren
Brei-en klaverjascafé
Computerhulp door Bart en Gijs
Biljarten, voor dames én heren
Rummikub in de bieb
Mamacafé in de Allemanswaard, ook voor papa’s
Voorlezen in de Bibliotheek
Koffie en spelletjes
Presentatie in woord en beeld door Vincent van
Poortvliet over mogelijke molentypen in Nederland
Breien voor goede doelen o.l.v. Corrie Bos
Creatief in de bieb, i.s.m. SWO Renswoude, neem je
eigen handwerkje of materiaal mee
Voor jong en oud:  ontspanningsmiddag in de
Bibliotheek i.s.m. Welfare
Handwerkcafé en biljarten
Koffie, krant en spelletjes
Doornse Dis in de Cantina, vooraf opgeven!
Biljarten, voor dames én heren
Creatieve workshop door Cok van Aalst: Topsy Turvy
poppetjes maken
Koffie-inloop
Biljarten, voor dames én heren
Rummikub in de bieb
Voorlezen in de Bibliotheek
Workshop door Liesbeth Faber ‘Yoga, een korte
kennismaking’ met uitleg wat yoga is, om zelf aan
de slag te gaan met eenvoudige staande en zittende
oefeningen: Iedereen kan meedoen!
Koffie-ochtend
Breien voor goede doelen o.l.v. Corrie Bos
Creatief in de bieb, i.s.m. SWO Renswoude, neem je
eigen handwerkje of materiaal mee
Samen Soepen, voor E 1,- lekker samen soep eten, wel
graag eigen kommetje meenemen!
Excursie Molen- en merentocht op de Kagerplassen
Voor jong en oud:  ontspanningsmiddag in de
Bibliotheek i.s.m. Welfare
Workshop door Jan Diederen ‘De kracht van het
lachen’ over het verband tussen lachen en taal, sociale
en emotionele functies van lachen enzovoorts
Koffie, krant en spelletjes
Voorlezen in de Bibliotheek
Doornse Dis in de Cantina, vooraf opgeven!
Biljarten, voor dames én heren
Dialoogtafel: Een leven zonder wegwerpplastic?
Meld je aan en praat mee: maarn@bibliotheekzout.nl
of telefonisch 0343-44 27 10
Koffie en spelletjes
Biljarten, voor dames én heren
Presentatie 3D printen, uiteraard gaan we ook echt in
3D printen, tot 21:00 uur
Rummikub in de bieb
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 reatief in de bieb, i.s.m. SWO Renswoude, neem je
C
eigen handwerkje of materiaal mee
[10:00 ] Koffie en spelletjes
[10:00 ]  Lezing door Jan Diederen over het landschap en de
geschiedenis van Ierland
[14:00 ] Breien voor goede doelen o.l.v. Corrie Bos
[14:00 ] Inloop Digitale Hulp door de Bibliotheek Z-O-U-T en
HCC! Seniorenacademie, tot 16:00 uur
[13:45]
Rondleiding door kasteel Renswoude, kaarten (e 7,-)
start bij de Bibliotheek Renswoude, meld je aan via
renswoude@bibliotheekzout.nl of aan de balie
[14:30]
Voor jong en oud:  ontspanningsmiddag in de
Bibliotheek i.s.m. Welfare
[20:00 ] Interactieve lezing door Wilma Bouwman ‘Kleur en
kleding maken de vrouw - in welke kleuren kun jij
stralen?’
[10:00 ] Handwerkcafé en 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 ] Jeu de boules: om 10.00 uur verzamelen bij de jeu de
boules-banen bij de Schermerij
[10:00 ] Koffie-inloop
[13:30 ]
Biljarten, voor dames én heren
[14:00 ] Rummikub in de bieb
[11:30]
Laatste keer dit seizoen voorlezen in de Bibliotheek,
7 september starten we weer!
[ 09:30] Creatief in de bieb, i.s.m.  SWO Renswoude, neem je
eigen handwerkje of materiaal mee
[10:00 ] Koffie en spelletjes
[10:00 ] Workshop door oud-muziekconsulent Alie de Vries
‘Stemmen los, remmen los’ waarbij we drempelloos
muziek maken en op verrassende wijze zingen
[10:00 ] Computerhulp in de Bibliotheek door Michiel en Aart
[14:00 ] Breien voor goede doelen o.l.v. Corrie Bos
[14:30] Voor jong en oud:  ontspanningsmiddag in de
Bibliotheek i.s.m. Welfare
[10:00 ] Handwerkcafé en biljarten
[10:00 ] Koffie, krant en spelletjes
[12:30 ]
Doornse Dis in de Cantina, vooraf opgeven!
[14:30]
Biljarten, voor dames én heren
[14:00 ] Rummikub in de bieb

Nieuws
31 mei

Ben jij de Dichter op de Heuvelrug?

Een dorpsdichter verbindt en fungeert als ambassadeur. En doet dat met behulp
van tekst. Soms schurend, soms beschouwend, maar altijd herkenbaar. Bezit jij die
vaardigheden. Meld je dan snel aan. Kijk op de website www.bibliotheekzout.nl voor
meer informatie.

Gluren op de Heuvelrug: Heb jij iets te bieden [ muziek, poëzie, dans, theater,
verhalen en exposities ]

en stel je graag je woning open voor buurtgenoten?
Of wil je juist gluren bij de buren?  In november staat Gluren op de Heuvelrug wederom
gepland. Alvast per mail aanmelden: cultuurcoachUH@bibliotheekzout.nl

Z· O ·Z>

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.
‘Una giornata Particulare’
Op 8 mei 1939 loopt heel Rome uit voor de historische ontmoeting tussen
Hitler en Mussolini. Voor wie er niet bij kan zijn, wordt het verslag door de
hele stad uitgezonden. Antonietta blijft alleen thuis, haar man en kinderen
gaan kijken. Ze komt een man tegen die als één van de weinigen ook niet is
gaan kijken. Er ontstaat een bijzondere relatie tussen de twee.
Inloop vanaf 18:30 uur, de film start om 19:00 uur

‘De stem van Polygoon: Philip Bloemendal’ lezing & filmvertoning
Nazaat Robert Bloemendal neemt de bezoekers mee naar de beginjaren en
toont de ontwikkelingen die het Journaal doormaakte. Een reis van meer
dan 46 jaar, van Haarlem naar Hilversum, de bloeiende jaren en mede
door opkomst van de Televisie, de sluiting van het gehele bedrijf Polygoon.
Bijzonder interessant en wellicht herkenbaar.
Inloop vanaf 18:30 uur, de lezing plus 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.
‘Vele Hemels boven de Zevende’ Eva staat altijd klaar om de
wereld te redden. Ze is een rots in de branding voor haar puberende nichtje,
haar ruziënde ouders en haar dolverliefde zus. Ze is kampioen in geven,
behalve aan zichzelf. Want achter haar brede glimlach en overdosis begrip,
groeit een knagende eenzaamheid. In ‘Vele Hemels’ vechten vijf personages
meer met zichzelf dan met elkaar, in dit bestaan dat belachelijk mooi en
geweldig lastig is, allemaal tegelijk.
Inloop vanaf 19.30 uur, de film start om 20.00 uur.
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24 mei

15 mei

Leren
&
ontmoeten
Taalcafé Amerongen

 endings-Diaconessenhuis Bethanië, vrijdag 17 mei 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,  
om de week (6 en 20 mei) op maandag  inloop van 08:30 - 10:00 uur
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/de Bibliotheek Z·O·U·T,
inloop elke maandag 09:30 - 11:30 uur
inloop elke woensdag 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 Z·O·U·T:
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!

