
MANTELZORGKNOOPPUNT 

NIEUWSBRIEF ZOMER 2019 

Contactgroep Rondom NAH 

Heeft uw partner of kind niet-aangeboren hersen-

letsel (NAH)? En heeft u behoefte aan handvatten 

om hiermee om te gaan? Kom dan eens kennis-

maken met de nieuwe contactgroep voor familie: 

Rondom NAH. Deze komt samen op dinsdag 2 

juli, 19.00 —21.00 uur in de Westpoort, Veerweg 

1, Rhenen.   

Opgave bij Kitty van den Hoek, 06 45849059 of  

mantelzorgrhenen@welzijnrivierstroom.nl. 

Contactgroep Autisme in het gezin 

Als uw partner of kind autisme heeft, dan vraagt 

dat het nodige van het gezin. Hoe pakken andere 

moeders, vaders en partners dat aan? In de con-

tactgroep 'Autisme in het gezin' kunt u uw ervarin-

gen delen met anderen.  

De groep komt samen op: 

 woensdag 17 juli 

 woensdag 21 augustus 

 

Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur  

Locatie: De Westpoort, Veerweg 1, Rhenen.  

Er kunnen max. 8 mensen deelnemen. Opgave 

bij Kitty van den Hoek, tel. 06 45 84 90 59 en  

mantelzorgrhenen@welzijnrivierstroom.nl. 

Rijnpop 9 juli 2019 

 

Ook dit jaar organiseert Zideris samen met de 

Rijnweek weer Rijnpop! Een geweldig evenement 

voor mensen met een verstandelijke beperking en 

hun familie. 

mailto:mantelzorgrhenen@welzijnrivierstroom.nl
mailto:mantelzorgrhenen@welzijnrivierstroom.nl


Mantelzorgknooppunt Rhenen 
 

Kitty van den Hoek, 06 45849059 

Marjolein Siebelink, 06 19426967 

E-mail: mantelzorgrhenen@welzijnrivierstroom.nl    

Autisme informatiemarkt 

Begin oktober organiseert het Mantelzorgknoop-

punt een Autisme informatiemarkt in de gemeente 

Rhenen. Verschillende exposanten laten zien wat 

ze voor mensen met autisme en hun familie kun-

nen betekenen.  

We houden u op de hoogte. U kunt ook bellen of 

mailen met Kitty van den Hoek, 06 45849059 of  

mantelzorgrhenen@welzijnrivierstroom.nl. 

Ontmoetingsgroepen  

Rondom Dementie 

 

Zorgt u voor iemand met dementie? Kom dan 

eens kennismaken met een ontmoetingsgroep. 

Of bezoek het Alzheimer Trefpunt. 

Ontmoetingsgroep Dementie (avond) 

- 24 juli 2019 

Tijd: 19.30 - 21.00 uur 

Locatie: Huis van de Gemeente,  

Nieuwe Veenendaalseweg 75 in Rhenen. 

 

Opgave: Kitty van den Hoek, tel. 06 45849059.  

Alzheimer Trefpunt 

Het Alzheimer Trefpunt is voor mensen met de-

mentie én hun partners, familieleden, vrienden 

en andere belangstellenden.  

In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.  

De eerstvolgende is: 

Datum: dinsdag 10 september 

Thema: n.n.t.b. 

Tijd: 19.30 – 21.30 uur 

Locatie: De Tollekamp, Rhenen 

 

Meer informatie:  

Marleen Schippers, 0317 843321   

Jeannet Groenendijk, 0318 470701 

Greep uit de agenda 

2 juli 2019 
Rondom NAH  

19.00 - 21.00 uur 
Westpoort,  

Veerweg 1, Rhenen 

24 juli 2019 
Ontmoeting Dementie 

19.30—21.00 uur 
Huis van de Gemeente, Nwe Veenendaalse-

weg 75, Rhenen  

Hoe ervaart hij de wereld om zich heen? #autisme 
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