
Overzicht warme plekken/kamers in gemeente Utrechtse Heuvelrug 
 

Amerongen 
Bibliotheek ZOUT – Amerongen 
Allemanswaard 13 
3958 KA Amerongen 
 
Bekijk voor activiteiten in Amerongen ook eens:  
Activiteiten van Leefgemeenschap Bethanië 
 

Driebergen 
Bibliotheek ZOUT – Driebergen 
Hoofdstraat 164 
3972 LG Driebergen-Rijsenburg 
 
De Inloop Driebergen 
Oranjelaan 73 
3971 HE Driebergen-Rijsenburg 
 

Doorn 
Bibliotheek ZOUT – Doorn 
Kerkplein 4 
3941 HV Doorn 
 
De Inloop Doorn 
Sitiolaan 197 
3941 PK Doorn 
 

Leersum 
Bibliotheek ZOUT – Leersum 
Hoflaan 31 
3956 ED Leersum 
 
Michaelkerk 
Kerkplein 1 
3956 BW Leersum 
Open: vrijdag van 10.30-12.00 
 

Maarn 
Bibliotheek Maarn 
Trompplein 5 
3951 CR Maarn 
 

In Maarsbergen en Overberg zijn geen warme plekken of kamers 
 
 
 
 

https://www.bibliotheekzout.nl/over-ons/openingstijden/detail.236992.html/bibliotheek-amerongen/
https://www.leefgemeenschapbethanie.nl/activiteiten
https://www.bibliotheekzout.nl/over-ons/openingstijden/detail.262983.html/bibliotheek-driebergen/
https://driebergen.deinloop.net/
https://www.bibliotheekzout.nl/over-ons/openingstijden/detail.262982.html/bibliotheek-doorn/
https://doorn.deinloop.net/
https://www.bibliotheekzout.nl/over-ons/openingstijden/detail.262985.html/bibliotheek-leersum/
https://www.pknleersum.nl/michaelkerk
https://www.bibliotheekzout.nl/over-ons/openingstijden/detail.262986.html/bibliotheek-maarn/


Bekijk ook eens het aanbod van 
 

Zoute Inval 
Door de bibliotheken: verschillend aanbod van spelletjes, handwerken, koffiedrinken en lezingen. Er 
is aanbod in Doorn, Amerongen en Leersum. Meer informatie en de agenda  
 

Koffieochtend kerken 
Veel kerken hebben een koffieochtend die vrij toegankelijk zijn, zoals:  

• Koffieochtend van de Michaëlskerk in de Michaëlhuis in Leersum op donderdag en vrijdag 

• Koffieochtend van de Johanneskerk in Leersum op elke 1e dinsdag van de maand 

• Koffieochtend van Protestante gemeente Maarn-Maarsbergen op woensdag en donderdag 
 

Initiatieven voor warme maaltijd of soep 
 
Er zijn ook verschillende initiatieven waar een warme maaltijd of soep gegeten kan worden, zoals:  
 
Amerongen, Leersum en Overberg 

• Samen eten bij Protestante wijkgemeenten in Amerongen (elke 2e dinsdag van de maand) 

• Ons Eetcafé in Leersum (3e woensdag van de maand) 

• Samen eten in De Binder in Leersum (1e dinsdag van de maand) 

• Open Maaltijd bij Buurthucht in Overberg (4x per jaar)  
 
Driebergen 

• Gouden Diners in Driebergen (elke woensdagavond) 

• Buurthuis De Brug in Driebergen  

• De Inloop in Driebergen (woensdag Samen Soepen en op donderdag samen eten) 
 
Doorn, Maarn en Maarsbergen 

• De Inloop in Doorn (elke maandagavond)  

• Doornse Dis (elke 2e en 4e woensdag van de maand, tussen de middag)  

• Samen eten in de Ontmoetingskapel in Maarn (3e donderdag van de maand) 

• Aan Tafel in Maarsbergen (om de week op vrijdag) 
 
Let op: veel eetinitiatieven vragen een eigen bijdrage voor de maaltijd. Ook is vooraf aanmelden vaak 
nodig. Neem hiervoor contact op met de organisatie. Niet elk initiatief heeft een aparte webpagina 
met specifieke contactgegevens. Neem dan contact op met de organisatie voor meer informatie.   
 
 

https://www.bibliotheekzout.nl/nieuws---agenda/locatiefilters/programma-zoute-inval.html
https://www.pknleersum.nl/agendapagina
https://www.johanneskerkleersum.nl/
https://pknmm.nl/agenda/maand/
https://pwamerongen.nl/
https://www.onseetcafe.nl/
https://dorpsnetwerkleersum.nl/nieuwe-data-samen-aan-tafel-bekend/
https://overberg.nu/category/buurthucht/
https://www.silverein.nl/welzijn/gouden-diners/
https://www.silverein.nl/welzijn/ontmoetingscentra/buurthuis-de-brug/
https://driebergen.deinloop.net/activiteiten-2/
https://doorn.deinloop.net/activiteiten-2/
https://pknmm.nl/activiteit/samen-eten-in-de-ontmoetingskapel/2022-12-15/
https://mee-r-doen.nl/#:~:text=Stichting%20Mee%2Dr%2Ddoen%20is,de%20stichting%20een%20ANBI%20status.

