
1 nov	 Amerongen		
	 &	Leersum	 [10:00]		 Mamacafé,	ook	voor	papa’s!	
	 Renswoude	 [14:00]		 	Rummikub,	sjoelen	of	ander	spel?	Speel	mee	in	Het	

Trefpunt,	tot	16:00	uur		
2 nov	 Rhenen	 [11:30]		 Voorlezen	in	de	Bibliotheek	
4 nov	 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]		 	Voorlichting	door	GoedVolk	‘Op weg naar een 

duurzame gemeente’.	Hoe	staan	we	er	voor,	wat	kan	
beter?

	 Doorn	 [14:00]		 Breien	voor	goede	doelen	o.l.v.	Corrie	Bos	
5 nov	 Renswoude	 [14:30]		 	SWO	organiseert	in	Het	Trefpunt	een	gezellig	

samenzijn	met	handwerk	of	spel,	tot	16:30	uur	
	 Rhenen	 [14:30]		 	Tablet- en laptopcursus	van	13:00	tot	17:00	uur	met	

computercafé	om	14:30	uur,	zie	website	voor	meer	info.	
	 Renswoude	 [20:00]		 	Workshop	door	Bart Wiewel	over 3D-printen,	uiteraard	

gaan	we	ook	echt	in	3D	printen!	
6 nov	 Elst	 [10:00]		 	Els Vermeer met	een	korte	film	over	haar	project	in	

Zuid Afrika,	vooraf	koffie	in	de	bieb
	 Doorn	 [13:00]		 	Doornse Dis	in	de	Cantina,	vooraf	opgeven!	
	 Doorn	 [14:30]		 	Biljarten,	voor	dames	én	heren	
	 Doorn	 [20:00]		 	Filmhuis	Doorn	met	‘Wad’	
7 nov	 Amerongen	 [10:00]		 Computerhulp	door	Bart	en	Gijs	
	 Leersum	 [10:00]		 Brei-en	klaverjascafé	 	
	 Doorn	 [13:30]		 	Biljarten,	voor	dames	én	heren	
	 Renswoude	 [20:00]		 	Duurzaamheid in de praktijk,	voorlichtingsavond	met	

o.a.	Regionale	Energiestrategie	en	de	vertaling	naar	
lokaal	beleid,	tot	circa	21:30	uur

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

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

eigen	handwerkje	of	materialen	mee	
	 Driebergen	 [10:00]		 	Workshop	door	Anneke	Gerkema	en	Miranda	

Hoeksema	van	Cross	Nature	gaat	in	op	dingen	die	je	
zelf	kunt	doen:	duurzaamheid begin bij jezelf!

	 Maarn	 [10:00]		 	Koffieochtend	en	brei-inloop:	van	restjes	wol	dekens	
maken	die	later	dit	jaar	worden	geveild	

	 Doorn	 [14:00]		 Breien	voor	goede	doelen	o.l.v.	Corrie	Bos	
12 nov	 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!	
	 Renswoude	 [14:30]		 	SWO	organiseert	in	Het	Trefpunt	een	gezellig	

samenzijn	met	handwerk	of	spel,	tot	16:30	uur	
	 Rhenen	 [14:30]		 	Tablet- en laptopcursus	van	13:00	tot	17:00	uur	met	

computercafé	om	14:30	uur,	zie	website	voor	meer	info.	
13 nov	 Elst	 [10:00]		 Koffie,	krant	en	spelletjes	
	 Doorn	 [10:00]		 Handwerkcafé	en	biljarten	
	 Doorn	 [13:00]		 Doornse Dis	in	de	Cantina,	vooraf	opgeven!	
	 Doorn	 [14:30]		 Biljarten,	voor	dames	én	heren	
14 nov	 Amerongen	 [10:00]		 	Presentatie	door	Ronald	Stiefelhagen	en	Chris	

Achterberg	over	‘De das in onze natuur’	met	film-	en	
fotobeelden	en	veldmateriaal:	kom	alles	te	weten	over	
het	leven	van	dassen	in	de	regio.	

	 Leersum	 [10:00]		  Interactieve Workshop	door	Gerard	van	Wijk	van	
GoedVolk,	over	leefbaarheid en duurzaamheid van de 
Utrechtse Heuvelrug.

	 Doorn	 [13:30]		 Biljarten,	voor	dames	én	heren	
	 Wijk	bij		 [19:30]	 Workshop: Groen, wat kan je doen,	door	Ernest	Joosten		
	 Duurstede	 	 	en	Marijke	Molmans
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15 nov	 Renswoude	 [14:00]		 	Rummikub,	sjoelen	of	ander	spel?	Speel	mee	in	Het	
Trefpunt,	tot	16:00	uur		

16 nov	 Rhenen	 [11:30]		 Voorlezen	in	de	Bibliotheek	
18 nov	 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]		 	Workshop placemat maken	door	Anne	Marie	

Boverhuis,	Gerry	Medema	en	Clarie	Rijksen,	materialen	
zijn	aanwezig.	Zelf	een	leuk	idee	voor	op	de	placemat?	
Neem	dit	dan	mee!	

	 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	
19 nov	 Rhenen	 [14:30]		 	Tablet- en laptopcursus	van	13:00	tot	17:00	uur	met	

computercafé	om	14:30	uur,	zie	website	voor	meer	info.	
	 Renswoude	 [14:30]		 	SWO	organiseert	in	Het	Trefpunt	een	gezellig	

samenzijn	met	handwerk	of	spel,	tot	16:30	uur	
	 Rhenen	 [20:00]		  filmkring De Vlam: filmvertoning van ‘Charlie’s 

Country,	inloop	19:30	u,	adres:	Beukenlaan	2	Rhenen
	 Renswoude	 [20:00]		  Lezing	door	Hans	Havers	over	Sparrendaal, het 

grootseminarie Rijsenburg en de Lourdesgrot, met	
historische	foto’s	komt	de	geschiedenis	tot	leven.	

	 EvenementenXpress	 Bezoek museum De Lakenhal, Leiden	
20 nov	Elst	 [10:00]		 Koffie,	krant	en	spelletjes	
		 Doorn	 [10:00]		 Handwerkcafé	en	biljarten	
		 Doorn	 [13:00]		 Doornse Dis	in	de	Cantina,	vooraf	opgeven!	
		 Doorn	 [14:30]		 Biljarten,	voor	dames	én	heren	
21 nov	 Amerongen	 [10:00]		 Koffie-inloop	
	 Leersum	 [10:00]		 Koffie	en	spelletjes	
	 Doorn	 [13:30]		 Biljarten,	voor	dames	én	heren	
22 nov	 Renswoude	 [14:00]		 	Rummikub,	sjoelen	of	ander	spel?	Speel	mee	in	Het	

Trefpunten,	tot	16:00	uur		
23 nov	 Rhenen	 [11:30]		 Voorlezen	in	de	Bibliotheek	
25 nov	 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]		 	Koffieochtend	en	brei-inloop:	van	restjes	wol	dekens	

maken	die	later	dit	jaar	worden	geveild	
	 Doorn	 [14:00]		 Breien	voor	goede	doelen	o.l.v.	Corrie	Bos	
26 nov	 Renswoude	 [10:00]		 	Digi-café	in	Het	Trefpunt,	voor	vragen	over	computer	

en	smartphone	
	 Renswoude	 [12:00]		 	SWO	organiseert:	Samen eten,	wel	graag	vooraf	

opgeven	in	de	Bibliotheek	
	 Rhenen	 [14:30]		 	Tablet- en laptopcursus	van	13:00	tot	17:00	uur	met	

computercafé	om	14:30	uur,	zie	website	voor	meer	info.	
	 Renswoude	 [14:30]		 	SWO	organiseert	in	Het	Trefpunt	een	gezellig	

samenzijn	met	handwerk	of	spel,	tot	16:30	uur	
	 Wijk	bij	 [19:30]	 Duurzaamheid, voorlichting	door	en	over	de		 	 	
	 Duurstede	 	 gemeente	Wijk	bij	Duurstede
27 nov	 Elst	 [10:00]		 Koffie,	krant	en	spelletjes	
	 Doorn	 [10:00]		 Handwerkcafé	en	biljarten	
	 Doorn	 [13:00]		 Doornse Dis	in	de	Cantina,	vooraf	opgeven!	
	 Doorn	 [14:30]		 Biljarten,	voor	dames	én	heren	
28 nov	 Amerongen	 [10:00]		 Koffie-inloop	
	 Leersum	 [10:00]		 	Workshop	door	Paula	Boonzaaijer	‘sfeervol windlicht 

maken’  
	 Doorn	 [13:30]		 Biljarten,	voor	dames	én	heren	
29 nov	 Amerongen		
	 &	Leersum	 [10:00]		 Mamacafé,	ook	voor	papa’s!	
	 Renswoude	 [14:00]		 	Rummikub,	sjoelen	of	ander	spel?	Speel	mee	in	Het	

Trefpunt,	tot	16:00	uur		
	 Leersum	 [19:00]		 Archeologisch	koffie-uurtje	
30 nov	 Rhenen	 [11:30]		 Voorlezen	in	de	Bibliotheek	

	 	 	 	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.

>



	 Week van de Mantelzorg 4 - 12 nov	
	  De Week van de Mantelzorg is er om mantelzorgers te laten merken hoe 

belangrijk het is wat ze doen en hen te bedanken voor hun inzet.	Tijdens	
de	reguliere	inlopen	zijn	mantelzorgers	welkom	voor	koffie/thee	met	iets	
lekkers	en	de	zogenaamde	mantelzorgcompliment.	De	consulenten	zijn	
aanwezig	om	de	vragen	te	beantwoorden.

	 Maarn/Maarsbergen	 4	nov	 14:00	-	16:00	uur
	 Amerongen	 	 5	nov	 14:00	-	16:00	uur
	 Driebergen	 	 6	nov	 10:00	-	16:00	uur
	 Leersum	 	 6	nov	 14:00	-	16:00	uur
	 Doorn Cantina		 7	nov	 10:00	-	12:00	uur
	 Overberg Buurthucht		 7	nov	 10:30	-	14:00	uur

 Info en kaarten bestellen: www.bibliotheekzout.nl/theater
9 nov	[16:00]	Cultuurhuis Doorn		

Selamat Makan - Smakelijk Eten	Roy	en	Hedy	Grünewald	
Een	belevenis	voor	iedereen	die	van	verhalen	en	Indisch	eten	
houdt.	Historie	afgewisseld	met	persoonlijke	belevenissen.	
Soms	een	tikje	pikant,	altijd	humoristisch.	
Inclusief	diner.
17 nov	[14:00]	Kapel Maarn	

Griet op de Beeck - lezing	Debuteerde	in	2013	met	‘Vele	
hemels		boven	de	zevende’,	haar	tweede	roman	‘Kom	hier	

dat	ik	u	kus’	betekende	haar	grote	doorbraak	in	Nederland.	In	
2016	verscheen	‘Gij	nu’,	een	boek	over	eenzaamheid,	vluchten	en	

ontspannen	vanuit	het	perspectief	van	15	verschillende	mensen.	
Afgelopen	maand	is	haar	boek	‘Let	op	mijn	woorden’	verschenen.	

	  21 nov	[20:15]	Allemanswaard Amerongen		
Lavalu - Midair theaterconcert	Lavalu	haalt	de	hekken	voor	je	hart	weg	met	
haar	‘Kamermuziek	voor	nu’.	Zit	achterover.	Ogen	dicht.	Droom	weg	met	
beide	voeten	op	de	grond.	De	muziek	kronkelt	en	streelt.	Lavalu	straalt.

	 	24 nov	[15:00]	Theater Maitland Driebergen		
Sinterklaas Instrumentenfeest - Theater van Santen	3+	Een	feest	voor	
én	door	kinderen.	Onder	begeleiding	van	Theater	van	Santen	meespelen	
en	zingen,	dus	breng	gerust	je	eigen	muziekinstrumenten	mee!	Mooie	
tekening	gemaakt?	Neem	die	dan	mee,	misschien	bedenkt	de	band	er	wel	
een	liedje	bij.	Samen	spelen	en	zingen.	Kortom,	een	feest	voor	kinderen	en	
volwassenen.	

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,	entrée	€ 6,00	en	met	
Bibliotheekpas	€ 4,00.

	 	8 nov	‘The name of the rose’		Na	een	mysterieuze	dood	in	een	klooster,	
denken	de	monniken	dat	dit	het	begin	van	de	nieuwe	apocalypse	is.	
Ze	vragen	hulp	van	de	monnik	William	of	Baskerville.	Samen	met	zijn	
leerling	gaat	hij	op	onderzoek	uit,	maar	hij	moet	ook	vechten	tegen	de	klok	
aangezien	ze	belangrijk	bezoek	verwachten.	

	  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.		
6 nov	‘Wad’(2018),	de	eerste	Nederlandse	natuurfilm	over	het	
Waddengebied	brengt	het	ecosysteem	in	beeld	als	nooit	te	voren:	van	
heel	kleine	organismen	onder	aan	de	voedselketen	als	kiezelwieren	
en	schelpdieren	tot	aan	de	slechtvalk	en	de	grijze	zeehond	boven	in	de	
voedselketen.	In	samenwerking	met	het	Filmhuis. 
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DEC/JAN 2020>
KIJK UIT NAAR DE VOLGENDE Z-O-U-T-LADDER!

Leren&ont-moeten
	  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	(4	en	18	nov)	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	(8	en	22	nov)	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! 


