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Laatste Infoblad  
OC Nieuwegein  

 

      2e helft 2017 

Beste deelnemers en mantelzorgers van de 
Ontmoetingscentra Nieuwegein 
Hieronder vindt u informatie over data voor mantelzorgers de komende 
periode. Vanaf eind september zullen wij met u communiceren via een 
digitale nieuwsbrief. Hierin vindt u nog meer informatie die betrekking 
heeft op het Ontmoetingscentrum. Daarom verzoeken wij u, van uzelf of 
uw naasten uw e-mail adres op te geven.  
Degene die geen e-mail hebben, ontvangen uiteraard de informatie op 
papier. 
 

Lezingcyclus dementie 
De lezingen zijn bedoeld voor mantelzorger en belangstellenden. 

vr 13 oktober: omgaan met gedragsproblemen  

 

vr. 10 november: vergeetachtigheid of dementie 

 

vr 8 december: dementie en geloofsbeleving  

 
Tijd: 14:00-15:30 uur 
 

Locatie: Ontmoetingscentrum Nieuwegein Noord, Nedereindseweg 1,  
tel. 06-20701094 
 

 
 

Bezoek museumwerf 
Op vrijdag 29 september is er een speciale ochtend voor deelnemers van het 
Ontmoetingscentrum Nieuwegein Zuid in de museumwerf.  
https://www.museumwerf.nl 
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Gespreksgroep voor mantelzorgers van 
thuiswonende mensen met dementie 
 
wo 20-9, 18-10, 15-11, 20-12 
Tijd:10:00-12:00 uur 
 
Uw naaste met dementie is welkom om tijdens de lezing en/of gespreksgroep deel 
te nemen aan de dagsociëteit van het Ontmoetingscentrum. Hier graag vooraf 
overleg met het Ontmoetingscentrum. 

Locatie: Ontmoetingscentrum Nieuwegein Noord, Nedereindseweg 1,  
tel. 06-20701094 

 
 

Alzheimer Café Nieuwegein 

Bijeenkomsten voor iedereen die met dementie te maken heeft. Elke vierde 
donderdag van de maand. 

do 21 september: Voorstelling "De mantel der Liefde"  
do 23 oktober "Wat is dementie" 
do 26 november:  "Dementie en recht" 
 
Tijd: 19:00-21:00 uur 
 

Locatie: Woonzorgcentrum Vreeswijk, Lekboulevard 10, NIEUWEGEIN 
 

 

Mailadres voor de  

Nieuwsbrief Ontmoetingscentrum 

Wilt u voortaan de nieuwsbrief van het Ontmoetingscentrum ontvangen? 
Stuur dan een mail naar: a.stock@vitras.nl.  

U kunt elk moment de nieuwsbrief weer annuleren.  
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