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September is voor de culturele
sector de start van een nieuw seizoen. Een

belangrijke maand dus. Ook voor ons als Bibliotheek
starten vele activiteiten zo net na de zomervakantie.
Denk aan de Zoute Inval, allerlei voorleesactiviteiten
en digitale hulp. En natuurlijk de voorstellingen van
Cultuurhuizen Heuvelrug. Een volle Z-O-U-T-ladder dus!
Kijk regelmatig op www.bibliotheekzout.nl voor het
laatste nieuws en soms aanpassingen in activiteiten.
En volg ons via: facebook.com/BibliotheekZOUT
en twitter.com/BibliotheekZOUT.

 reatief in de bieb, i.s.m. SWO Renswoude, neem je
C
eigen handwerkje of materialen mee
Koffieochtend en brei-inloop: onder leiding van
Miranda Veelbehr maken we met behulp van
breimolens van restjes wol dekens die we later dit jaar
veilen, iedereen is welkom!
Koffie en spelletjes
Breien voor goede doelen o.l.v. Corrie Bos
Digi-café, voor al je vragen over computer en
smartphone, tot 11:30 uur
Voor jong en oud: ontspanningsmiddag i.s.m. Welfare,
tot 16:30 uur
Demonstratie door gemeente Rhenen over project
‘TOOS, Technologie voor Ouderen Om de Hoek’:
Slimme producten die het langer zelfstandig
thuis wonen makkelijker maken. Met behulp van
het Technologie Huisje wordt er uitleg en een
demonstratie gegeven over een aantal handige
technische apparaatjes die het langer thuis wonen
veilig en geriefelijk kunnen maken.
Handwerkcafé en biljarten
Doornse Dis in de Cantina, vooraf opgeven!
Biljarten, voor dames én heren
Computerhulp door Bart en Gijs
Brei- en klaverjascafé
Biljarten, voor dames én heren

Mamacafé, ook voor papa’s!
Rummikub, sjoelen of een ander spelletje? Kom langs
en speel mee, tot 16:00 uur
[11:30 ]
Voorlezen in de Bibliotheek
[ 09:30 ] Creatief in de bieb, i.s.m. SWO Renswoude, neem je
eigen handwerkje of materialen mee
[10:00 ] Koffie en spelletjes
[10:00 ] Koffieochtend
[14:00 ] Breien voor goede doelen o.l.v. Corrie Bos
[12:00 ] Samen Soepen, voor maar e 1,- lekker samen soep
eten, wel graag eigen kom en lepel meenemen!
[14:30 ]
Voor jong en oud: ontspanningsmiddag i.s.m. Welfare,
tot 16:30 uur
[10:00 ] Koffie, krant en spelletjes
[10:00 ] Handwerkcafé en biljarten
[13:00 ] Doornse Dis in de Cantina, vooraf opgeven!
[14:30 ]
Biljarten, voor dames én heren
[10:00 ] Koffie-inloop
[10:00 ]  Workshop ‘yoga in de bieb’ door yogadocente
Corine van de Lagemaat; stoelyoga voor een betere
concentratie, vitaler lichaam en meer evenwicht!
[13:30 ]
Biljarten, voor dames én heren
[14:00 ] Rummikub, sjoelen of een ander spelletje? Kom langs
en speel mee, tot 16:00 uur
[11:30 ]
Voorlezen in de Bibliotheek
[ 09:30 ] Creatief in de bieb, i.s.m. SWO Renswoude, neem je
eigen handwerkje of materialen mee
[10:00 ] Lezing door de heer Hetterscheid, laat u
verwonderen door ‘het bomenrijk’, ooit begonnen
als eencellige algen en uitgegroeid uit tot een enorm
soortenrijkdom waarvan diverse soorten bomen en
struiken te zien zijn in het bomenmuseum
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 emonstratie maken van een Albelli-fotoboek door
D
hobbyfotograaf Kees Holtman
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
Digi-café, voor al je vragen over computer en
smartphone, tot 11:30 uur
Voor jong en oud: ontspanningsmiddag i.s.m.
Welfare, tot 16:30 uur
Koffie, krant en spelletjes
Handwerkcafé en biljarten
Doornse Dis in de Cantina, vooraf opgeven!
Biljarten, voor dames én heren
Dialoogtafel: Een leven zonder wegwerpplastic? Meld
je aan en praat mee: driebergen@bibliotheekzout.nl
of telefonisch 0343-51 79 81
Demonstratie maken van een Albelli-fotoboek door
hobbyfotograaf Kees Holtman
Koffie, krant en spelletjes
Biljarten, voor dames én heren
Rummikub, sjoelen of een ander spelletje? Kom langs
en speel mee, tot 16:00 uur
Voorlezen in de Bibliotheek
Creatief in de bieb, i.s.m. SWO Renswoude, neem je
eigen handwerkje of materialen mee
Koffie en spelletjes
Koffieochtend en brei-inloop: onder leiding van
Miranda Veelbehr maken we met behulp van
breimolens van restjes wol dekens die we later dit
jaar veilen, iedereen is welkom!
Breien voor goede doelen o.l.v. Corrie Bos
Gezamenlijk eten in de Bibliotheek, vooraf in de bieb
opgeven!
Voor jong en oud: ontspanningsmiddag i.s.m.
Welfare, tot 16:30 uur
Voorlichting door huisarts Dirven over slapeloosheid,
er valt  meer aan te doen dan gedacht, dus kom langs
en profiteer van de kennis van de huisarts!
Koffie, krant en spelletjes
Workshop door Corina Blommendaal ‘Herfst in
beeld’. We maken een moodboard  met plaatjes,
eikels, blaadjes, takjes etc. Neem zelf materialen mee.  
Graag vooraf aanmelden en eigen bijdrage € 3,Doornse Dis in de Cantina, vooraf opgeven!
Biljarten, voor dames én heren
Koffie-inloop
Lezing door Jos Rams bij Tijdlijn Leersum: ‘Indische
mensen in Leersum en Amerongen periode 19511962’, met foto’s en voorwerpen wordt het leven van
Indische repatrianten die lange tijd in pensions en
hotels in Leersum en Amerongen verbleven, in beeld
gebracht
Biljarten, voor dames én heren
Rummikub, sjoelen of een ander spelletje? Kom langs
en speel mee, tot 16:00 uur
Archeologisch koffie-uurtje
Voorlezen in de Bibliotheek
Creatief in de bieb, i.s.m. SWO Renswoude, neem je
eigen handwerkje of materialen mee
Koffie en spelletjes
Kinderboekenbespreking in het kader van de
Kinderboekenweek door (voor-)leesconsulent
Liesbeth Versteeg met als thema ‘voertuigen’,
speciaal voor opa’s en oma’s!
Computerhulp door Michiel en Aart
Breien voor goede doelen o.l.v. Corrie Bos

 ekelijks organiseert een aantal Bibliotheken op vaste
W
:
momenten de
gratis toegankelijke bijeenkomsten speciaal voor volwassenen.
Een kop koffie, soms een lezing of een leuke activiteit. Altijd
met als doel gezellig samenzijn. Kijk in de Z-O-U-T-ladder voor
de activiteiten. Komt u ook?
Maandag 10:00 tot 12:00 uur
Driebergen & Maarn
Dinsdag 10:00 tot 12:00 uur
Renswoude, soms ‘s avonds
Woensdag 10:00 tot 12:00 uur
Doorn & Elst
Donderdag 10:00 tot 12:00 uur
Amerongen & Leersum
Activiteiten die vallen onder de Zoute Inval zijn te herkennen aan het vignet.

Zoute Inval

6 sept

[ 18:30 ] de Bibliotheek Z-O-U-T vestiging Maarn
kindervoorstelling [4+] Simone Vertelt: ‘En niemand wist waarom’
Op een dag begint de koningin te huilen en kan er niet meer mee stoppen.
De koning is radeloos en gaat met behulp van de kinderen op zoek naar
manieren om de koningin op te vrolijken. Interactieve vertelvoorstelling
omlijst met prachtige live muziek,  over verdrietig mogen zijn zonder dat
je weet waarom, iemand heel graag willen helpen en de moed om voor
jezelf op te komen en uit te spreken wat je voelt.
Gratis toegang, kaarten reserveren: www.bibliotheekzout.nl/theater
[20:15] Allemanswaard Amerongen
De Spraakversterker: ‘Wie Durft?!’
Theatermaker Timo komt optreden, maar zijn collega’s komen niet
opdagen. Kan het publiek de voorstelling redden? Een humoristisch en
herkenbaar programma over solliciteren, inburgeren, vaktaal en nog
veel meer… Met leuke taalliedjes en theater voor en door het publiek.
Met aandacht voor integratie. En het publiek speelt de hoofdrol… e 7,50
Bibliotheekpaskorting mogelijk.
[20:15] Allemanswaard Amerongen
Bas Nijhuis: ‘Het eenzame beroep van een arbiter’
Hoe ga je om met de druk van publiek, spelers, de bond en media
tijdens de belangrijkste wedstrijden? Bas Nijhuis vertelt. Over het
spel, het getouwtrek, de uitlokkingen en het oordelen achteraf. Met
charme en luchtigheid weet hij de boel naar zijn hand te zetten. e 21,50
Bibliotheekpas- jongerenkaart, studentenpas CJP en seniorenkorting
mogelijk.

10 sept	

28 sept

Overige
activiteiten
wekelijks op woensdag

 e Doornse Dis, Cantina Doorn: mee-eten met de pot
d
Iedere woensdag vanaf 13:00 uur kookt de kok van de Doornse verswinkel
‘Wat de pot schaft’ een heerlijk 2-gangenmenu voor e 7,00. Aanmelden
kan i.v.m. inkopen en de voorbereiding tot de dinsdagmiddag 14.00
uur voorafgaand aan de maaltijd bij Corrie Bos, tel. 06-20 97 91 10. Bij
verhindering graag doorgeven vóór woensdagochtend 10.00 uur, anders
dient u de kosten voor de maaltijd wel te betalen.

maandelijks:

F ilmcafé Driebergen, de Bibliotheek Z-O-U-T Driebergen
Iedere tweede vrijdag van de maand een filmklassieker in Filmcafé
Driebergen entrée e 6,00, met bibliotheekpas e   4,00.
‘Those
magnificent men and their flying machines’ In 1910 organiseert de rijke
Britse krantenmagnaat Lord Rawnsley een vliegrace tussen Londen en
Parijs. De deelnemers aan de race komen uit alle windstreken. Natuurlijk
tracht iedereen op zijn manier te winnen, eerlijk of niet. Ondertussen
vechten de Engelse deelnemer Richard Mays en de Amerikaanse Orvil
Newton ook om de affecties van Patricia, de mooie dochter van Lord
Rawnsley. Inloop vanaf 18:30 uur, de film start om 19:00 uur.
Filmhuis Doorn Cultuurhuis Doorn
Maandelijks op woensdagavond, entrée e 6,00. Kaarten uitsluitend
aan de zaal te koop. Inloop vanaf 19:30 uur, de film start om 20:00 uur.
Benieuwd welke film we op
draaien? Kijk dan in de
agenda:www.bibliotheekzout.nl.

13 sept

18 september

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 09:30 - 11:00 uur
· Taallessen

elke vrijdagmiddag 13:00 - 15:00 uur,

maandag 10:30 - 12:30 uur
Op vrijdag 13 september om 17.00 uur: Soepen met letters en
taalactiviteiten in de Week van de Alfabetisering!

Taalcafé Leersum
· Bibliotheek Z-O-U-T/De Binder, elke woensdag inloop 11:00 - 16:00 uur
· Michaëlshuis, elke vrijdag inloop 10:30 - 12:00 uur
T
 aalcafé Doorn

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

Taalcafé Driebergen

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

Taalcafé Maarn

de Bibliotheek Z-O-U-T Maarn,

· om de week (9 en 23 september) op maandag inloop 08:30 - 10:00 uur
· inloopspreekuur elke maandag 12:30 - 14:00 uur
Taalcafé Renswoude

de Bibliotheek Z-O-U-T Renswoude, elke vrijdag inloop 9:30 - 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 09:30 - 11:30 uur

Rhenen Klik&Tik

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.
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
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 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!

O·K·T 2019>

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

