
Amerongen
	 	Aanmelden	kan	bij	de	balie,	per	mail	amerongen@bibliotheekzout.nl		

of	telefonisch	0343-433587  
Do	3 [10:00] Computerhulp door Bart en Gijs
Do	10 [10:00] Koffie-inloop
Do	17 [10:00] Koffie-inloop
Do	24 [10:00] Koffie-inloop
   
Doorn
	 	Aanmelden	kan	bij	de	balie,	per	mail	doorn@bibliotheekzout.nl		

of	telefonisch	0343-415566 
Wo/Do/Vr			 Biljarten: iedere woensdag [15:00-17:00], donderdag [13:30-16:00]  

 & vrijdag [14:30-17:00]
Wo	2 [10:00]  Workshop door Bernadette Oskam	‘Met	kruiden	de	herfst	in:	

weerstandskruiden’ over o.a. rozemarijn, salie en rozebottels. Kun je je 
weerstand verhogen met natuurkruiden? Eigen bijdrage E 3,- 

Wo	2 [13:00] Doornse	Dis in de Cantina, vooraf opgeven!  
Ma	7 [14:00] Breien voor goede doelen o.l.v. Corrie Bos 
Di	8 [12:00] Soep met een verhaal, een verse kop soep met brood voor slechts € 1,50 
Wo	9 [10:00] Handwerkcafé en biljarten
Wo	9 [13:00] Doornse	Dis in de Cantina, vooraf opgeven!  
Ma	14 [14:00] Breien voor goede doelen o.l.v. Corrie Bos 
Di	15 [12:00] Soep	met	een	verhaal, een verse kop soep met brood voor slechts € 1,50 
Wo	16 [10:00] Handwerkcafé en biljarten
Wo	16 [13:00] Doornse	Dis in de Cantina, vooraf opgeven!  
Ma	21 [14:00] Breien voor goede doelen o.l.v. Corrie Bos 
Di	22 [12:00] Soep	met	een	verhaal, een verse kop soep met brood voor slechts € 1,50 
Wo	23 [10:00] Handwerkcafé en biljarten
Wo	23 [13:00] Doornse	Dis in de Cantina, vooraf opgeven!  
Ma	28 [14:00] Breien voor goede doelen o.l.v. Corrie Bos 
Di	29 [12:00] Soep	met	een	verhaal, een verse kop soep met brood voor slechts € 1,50 
Wo	30 [10:00] Handwerkcafé en biljarten
Wo	30 [13:00] Doornse	Dis in de Cantina, vooraf opgeven!  
   
Driebergen
	 	Aanmelden	kan	bij	de	balie,	per	mail	driebergen@bibliotheekzout.nl	of	

telefonisch	0343-517981 
Ma	7 [10:00] Koffie en spellen
Ma	14 [10:00] Koffie en spellen
Ma	21 [10:00] Koffie en spellen
Di	22	 [19:30]	 	Inspiratielezing ‘Ouderbetrokkenheid is het hele werk’ door Peter de 

Vries. Meer info en aanmelden: www.bibliotheekzout.nl/webshop  
‘Deskundigheidsbevordering’ en daarna ‘Ouderbetrokkenheid’ kiezen.

Ma	28 [10:00] 	Interactieve	lezing door Maike Bonthuis ‘Voeding	voor	vitaal	leven’ met 
vragen als: Het liefst worden wij in goede gezondheid oud, welke rol 
heeft voeding hierin? Waar moet je extra opletten en  welke gezonde 
voeding past bij jou? Zeker bij ziekte is gezonde en smakelijke voeding 
extra belangrijk, maar hoe realiseer je dit?

   
Elst
	 	Aanmelden	kan	bij	de	balie,	per	mail	elst@bibliotheekzout.nl	of	telefonisch	

0318-472436 
Wo	2 [10:00] Koffie, krant en spelletjes
Wo	9 [10:00] 	Filmvertoning	‘De	vier	seizoenen	in	Elst’ door Jan van Amerongen. 

Jan woont op de hoek Rijksstraatweg - Zwijnsbergen en heeft in een 
straal van 500 meter rond zijn huis de vier seizoenen gefilmd, met 
een uitstapje langs de Rijn richting Rhenen. Veel is er gefilmd met zijn 
drone, zodat je alles eens vanuit een ander perspectief ziet.

Wo	16 [10:00] Koffie, krant en spelletjes
Wo	23 [10:00] Koffie, krant en spelletjes
Wo	30 [10:00] Koffie, krant en spelletjes
   
Leersum
	 	Aanmelden	kan	bij	de	balie,	per	mail	leersum@bibliotheekzout.nl	of	

telefonisch	0343-454117 
Do	3 [10:00] Brei-en klaverjascafé
Do	10 [10:00]	 	Workshop	‘Yoga	in	de	bieb!’	door yogadocente Corine vd Lagemaat, 

met stoelyoga voor een betere concentratie, vitaler lichaam en meer 
evenwicht.

Do	17 [10:00] Koffie, krant en spelletjes
Ma	21  [14:00] 	Inloop	Digitale	Hulp door de Bibliotheek Z-O-U-T en HCC! 

Seniorenacademie, tot 16:00 uur
Do	24 [10:00] Koffie, krant en spelletjes
Vr	25 [19:00] Archeologisch koffie-uurtje 
   
Maarn
	 	Aanmelden	kan	bij	de	balie,	per	mail	maarn@bibliotheekzout.nl	of	

telefonisch	0343-442710 
Ma	7 [10:00] Koffieochtend
Ma	14 [10:00]  Diapresentatie door Nel Hupkens over	‘antropomorfisme’, het 

vermenselijken van dieren. Waarom doen we dat? Hoe is het ontstaan? 
Hoe kijken we naar dieren? En welke positieve en negatieve gevolgen 
heeft het gehad voor de jeugdliteratuur. We kijken naar allerlei 
stripfiguren en kinderboeken, van toen en nu.

Ma	21 [10:00] Koffieochtend
Ma	28 [10:00]  Shakespeare;	lezing	en	voordracht door Jan Diederen die deze rol 

in 2004 heeft gespeeld van friar Laurence in Romeo en Juliette in 
“the Granary theater” in Cork, Ierland. Jan zal ons op een luchtige 
manier door Romeo en Juliette leiden aan de hand van enkele van de 
monologen zoals die in de oorspronkelijke tekst staan. De makkelijke en 
directe manier waarop hij deze teksten presenteert maken ook het oud 
Engelse taalgebruik begrijpelijk voor iedereen.

   

SEPT	2020
September,	de	maand	van	de	
herstart. Scholen, culturele instellingen en ook 
de Bibliotheek Z-O-U-T: al deze instellingen starten 

met het nieuwe seizoen. Gelukkig maar. Eens te 
meer bleek het belang van samenkomen en cultuur: 

ieder van ons heeft dit gemis hoogstwaarschijnlijk echt 
gevoeld. We kunnen niet in de toekomst kijken, maar we 

durven een agenda wel aan. Kom je weer genieten?  
Wel	graag	van	te	voren	aanmelden	(bij	balie,	telefonisch	of	

per	mail). Kijk regelmatig op onze website  
www.bibliotheekzout.nl ook voor het laatste nieuws.  

   Volg ons via facebook.com/BibliotheekZOUT en twitter.com/BibliotheekZOUT.

EvenementenXpress

Classic Film

FilmhuisDoorn

Taalhuis

Zoute Inval
Klik&Tik

Mamacafé
DoornseDis



Renswoude
	 	Aanmelden	kan	bij	de	balie,	per	mail	renswoude@bibliotheekzout.nl	of	

telefonisch	0318-575151 
Di	1 [10:00] Digi-café in Het Trefpunt, voor vragen over computer en smartphone 
Di	1 [14:30]  SWO organiseert in Het Trefpunt gezellig samenzijn, tot 16:30 uur. 

Opgeven bij SWO Renswoude 
Di	1 [20:00]  Workshop door Wilma Bouwman ‘Mode-avond	in	de	Bibliotheek’, 

we gaan een collage maken en ontdekken jouw stijl- en 
pasvormpersoonlijkheid. Bewustwording van je eigen figuur- en 
stijltype maken je uniek en is jouw aankleding een weerspiegeling van 
je identiteit. It’s YOU. Neem modetijdschriften mee! Eigen bijdrage  
e 5,-. Max 10 personen, dus vol=vol (ook op dinsdag 8 sept).

Vr	4 [14:00]  Sjoelen of biljarten? Speel mee in Het Trefpunt. Vooraf aanmelden bij 
dhr Wijnbergen, tel 0318-57 20 06 
Kom samen schilderen en tekenen onder begeleiding van Riet van 
Ipperenburg, wel vooraf opgeven via rietensteef@gmail.com  
of tel 06-41 69 43 08.

Ma	7 [09:30] 	Creatief	in	de	bieb, i.s.m. SWO Renswoude, neem je eigen materialen 
mee 

Di	8 [12:00]  SWO organiseert in Het Trefpunt gezellig samenzijn, tot 16:30 uur. 
Opgeven bij SWO Renswoude 

Di	8 [20:00]  Workshop ‘Mode-avond	in	de	Bibliotheek’, zie bij dinsdag 1 september.
Vr	11 [14:00]   Sjoelen of biljarten? Speel mee in Het Trefpunt. Vooraf aanmelden bij 

dhr Wijnbergen, tel 0318-57 20 06 
Kom samen schilderen en tekenen onder begeleiding van Riet van 
Ipperenburg, wel vooraf opgeven via rietensteef@gmail.com  
of tel 06-41 69 43 08. 

Ma	14 [09:30]  Creatief in de bieb, i.s.m. SWO Renswoude, neem je eigen materialen 
mee 

Di	15 [10:00] Digi-café in Het Trefpunt, voor vragen over computer en smartphone 
Di	15 [14:30]  SWO organiseert in Het Trefpunt gezellig samenzijn, tot 16:30 uur. 

Opgeven bij SWO Renswoude 
Di	15 [18:00]  Gezamenlijke maaltijd verzorgd door Smaak-idee voor inwoners van 

Renswoude, graag vooraf aanmelden via de SWO Renswoude.
Vr	18 [14:00]   Sjoelen of biljarten? Speel mee in Het Trefpunt. Vooraf aanmelden bij 

dhr Wijnbergen, tel 0318-57 20 06 
Kom samen schilderen en tekenen onder begeleiding van Riet van 
Ipperenburg, wel vooraf opgeven via rietensteef@gmail.com  
of tel 06-41 69 43 08. 

Ma	21 [09:30]  Creatief in de bieb, i.s.m. SWO Renswoude, neem je eigen materialen 
mee 

Di	22 [12:00]  SWO organiseert in Het Trefpunt gezellig samenzijn, tot 16:30 uur. 
Opgeven bij SWO Renswoude 

Vr	25 [14:00]   Sjoelen of biljarten? Speel mee in Het Trefpunt. Vooraf aanmelden bij 
dhr Wijnbergen, tel 0318-57 20 06 
Kom samen schilderen en tekenen onder begeleiding van Riet van 
Ipperenburg, wel vooraf opgeven via rietensteef@gmail.com  
of tel 06-41 69 43 08. 

Ma	28 [09:30]  Creatief in de bieb, i.s.m. SWO Renswoude, neem je eigen materialen 
mee 

Di	29 [10:00] Digi-café in Het Trefpunt, voor vragen over computer en smartphone 
Di	29 [12:00]  SWO organiseert: Samen eten, wel graag vooraf opgeven in de 

Bibliotheek 
Di	29 [14:30]  SWO organiseert in Het Trefpunt gezellig samenzijn, tot 16:30 uur. 

Opgeven bij SWO Renswoude 
Di	29 [18:00]  Gezamenlijke maaltijd verzorgd door Smaak-idee voor inwoners van 

Renswoude, graag vooraf aanmelden via de SWO Renswoude.
   
Rhenen
	 	Aanmelden	kan	bij	de	balie,	per	mail	rhenen@bibliotheekzout.nl	of	

telefonisch	0317-681681 
Za	5 [11:30] Voorlezen in de Bibliotheek
Za	12 [11:30] Voorlezen in de Bibliotheek
Za	19 [11:30] Voorlezen in de Bibliotheek
Za	26  [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.

>



	Info	en	kaarten	bestellen:		
www.bibliotheekzout.nl/theater

Vr	4	sept [verschillende	tijden	afhankelijk	
van	leeftijd:	dreumes-	09:30	uur/baby-	10:15	uur/
peuterconcert	11:15	uur] De	Binder	Leersum 

Hé! Wie zit er op de WC? Krul	Muziek
kindermuziektheater	

Dreumesconcert (1,5 tot 2,5 jaar): De kinderen 
spelen kiekeboe spelletjes, dansen mee en krijgen 
materiaal om zelf muziek mee te maken. Een concert 

voor verwonderde oortjes, dansende voetjes en 
wiebelende kontjes! 
Babyconcert (0 tot 1,5 jaar): Je wiebelt en wiegt 
samen op zwierende walsjes en de brommende 
beer van de cello maakt je aan het lachen. Je baby 

speelt met de rammelaar mee op de vioolmuziek 
en valt in een heerlijke slaap op de tonen van het 

toverspeeldoosje. Een muzikaal avontuur voor baby’s.
Peuterconcert (2,5 tot 4 jaar): Een concert vol 

dierenvrienden die lang moeten wachten voor de deur van de 
wc opengaat… Beer moet nodig, loopt naar de wc. De deur is 
op slot. Wat moet hij daar nu mee? Zing, dans en speel mee 
op de muziek van Vivaldi, Rameau. 

Di	8	sep	[20:15] De	Binder	Leersum Henk & Ingrid: De 
Nederlandse Taalshow Voorstelling	in	het	kader	van	Week	van	

het	Lezen	en	Schrijven
In De Nederlandse Taalshow speelt het echtpaar 
Henk en Ingrid met hulp van buurvrouw 
Conchita en het publiek een spannende 
quiz over de Nederlandse taal. Vol 
humor, zang, dans en een vleugje 
drama, speciaal voor iedereen - jong 
en oud - die de Nederlandse taal op 
een leuke manier wil bijspijkeren. Zo 
heten ze het publiek welkom
in hun eigen in elkaar geknutselde 
quizdecor en spelen ze met het publiek in 
meerdere spannende rondes diverse spelletjes 
rond de Nederlandse Taal. Henk en Ingrid hebben op de televisie goed 
gekeken hoe je een quiz maakt, dus wordt er in de show natuurlijk ook 
gezongen en gedanst. Welk team gaat er met de winst vandoor, heeft 
Henk een oogje op Conchita en komt het toch allemaal weer goed? 
Met mooie prijzen voor de winnaars.

Za	26	sep	  [20:15]	Allemanswaard Amerongen  Flip en de
Noormannen zingen Leonard Cohen (reprise) 

Theaterconcert in samenwerking met Amuuz
Na het overlijden van Leonard Cohen in 2016 
bracht Flip Noorman eenmalig een hommage aan 
zijn grootste inspiratiebron in Paradiso. Na vele 
verzoeken om het toch niet bij die ene keer te laten, 

zwichtte Flip om het programma ook in het theater 
te brengen. Resultaat: een volledig uitverkochte 

theatertournee! Met zijn band De Noormannen brengt 
Flip wegens succes dus nog één keer zowel de originele 

liedjes van de meester als een aantal vertalingen van zijn hand.

OKT	2020>
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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, inloop vanaf 18:30 uur, de film start 
om 19:00 uur.  Entrée € 7,00 en met Bibliotheekpas € 5,00. 
11	sept ‘Chariots on fire’ (UK 1981) Het ware verhaal van twee Britse 
atleten die tegen elkaar strijden op de Olympische Spelen in 1924. De ene is 
een Schotse man die God aanbidt en de andere is een Joodse student die rent 
voor beroemdheid.

   Filmhuis Doorn Cultuurhuis	Doorn  
Maandelijks op woensdagavond. Kaarten uitsluitend aan de zaal, inloop vanaf 
19:30 uur, de film start om 20:00 uur. Entrée €6,00. 
Kijk in de agenda op de website www.bibliotheekzout.nl voor data en 
filmtitels. 

Gluren	op	de	Heuvelrug	2020
  Begin november staat de vijfde editie van Gluren op de Heuvelrug gepland. 

Een huiskamerfestival voor de regio. Lijkt het je leuk om zelf mee te doen? 
Bijvoorbeeld poëzie voordragen of een instrument bespelen? Of wil je graag 
je atelier, huiskamer, café of werkplaats openstellen om talent een podium te 
bieden? Vul dan het online inschrijfformulier in op www.bibliotheekzout.nl.

 Spaarvarken
  Alle optredens zijn gratis en duren maximaal 20 minuten zodat je meerdere 

locaties kunt bezoeken. Op elke locatie staat een spaarvarken waarin je 
vrijwillig een bijdrage kunt doen. De helft gaat naar de desbetreffende 
artiest/kunstenaar, de andere helft naar de organisatie.
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Leren
&ontmoeten
 	(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,
 · taalcoaching elke eerste woensdag (2 sept) van de maand van 10:30 - 12:00 
 · inloopspreekuur elke woensdag 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 (11 en 25 sept) op vrijdag inloopspreekuur  

van 10:00 - 11:00 uur
 
 Taalcafé	Elst
 De Bibliotheek Z-O-U-T Elst,
 elke laatste donderdag van de maand  
 inloopspreekuur Taalhuisdocent 10:00 - 11:00 uur
  
 Taalhuis	Rhenen
 ·  Buurtgarage (Valleiweg 16) taalles voor vrouwen,  

elke dinsdag van 09:30 - 11:00 uur
 · Westpoort: Verteltas, elke woensdag 09:00 - 11:00 uur
 · Westpoort: Praathuis, elke woensdag 20:00 - 21:30 uur
 · Westpoort: Inloopspreekuur Taalhuisdocent,  
    elke donderdag 14:00 - 16:00 uur

 Taalcafé	Wijk	bij	Duurstede
 De Bibliotheek Z-O-U-T in Huis van de Gemeente
 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 dinsdag 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: woensdag 09:30 - 12:30 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:	Het	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! 


