Corona-hulp in Achterberg, Elst & Rhenen
Uitgave februari 2021

Het Coronavirus beïnvloedt het dagelijks leven van ons allemaal. Van jong tot oud, als u
ondernemer bent of juist geen werk heeft, mantelzorger of inwoner met een beperking:
iedereen ervaart de gevolgen. In deze folder vindt u informatie over praktische zaken, die
belangrijk voor u kunnen zijn. Vooral als het voor u minder goed mogelijk is om een beroep te
doen op familie, vrienden en buren. De informatie in deze folder verandert regelmatig. Op
www.rhenen.nl vindt u steeds de actuele folder.
Rhenense Publieksbalie Heeft u vragen aan de gemeente over haar dienstverlening?
Bel voor informatie en doorverwijzing naar 0317 - 681 681.
Sociaal Team Rhenen is bereikbaar op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot
11.00 uur en dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur via 0317 - 681 681 of via sociaalteam@rhenen.nl.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin Heeft u vragen over opvoeden? Het CJG is bereikbaar
op elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur via 0317 – 617 072.
RIVM Heeft u vragen over het coronavirus? Elke werkdag van 8.00 tot 20.00 uur via 0800 - 1351.

Organisaties die u kunt bellen voor een luisterend oor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rode Kruis Hulplijn / Ready2Help (landelijk) Ma t/m do 8.30 - 21.00 uur,
vr 8.30 - 18.00 uur & za 10.00 - 16.00 uur. Bel 070 – 4455 888
Rode Kruis Rhenen Mascha Oosterhuis 06 - 3054 8228
Nederlandse Patiënten Vereniging Rhenen (NPV) Adriana de Waard
06 – 2898 7401 & Rietje van Laar 0317 – 612 005
Werkplaats de Steiger Carolien van Ginkel 06 - 3603 4663
Zonnebloem Rhenen Ria Hogenkamp 06 - 5351 0220 & Rikki Dijksman 06 - 2444 4949
Luisterlijn (landelijk) Bel 0900-0767, 24 uur per dag bereikbaar
Telefoonlijn ANBO (landelijk) 0348 – 466 666 tussen 9.00 - 17.00 uur
De Zilverlijn (landelijk) Bel 088 - 3442 000
Niet alleen : https://nietalleen.nl/ of bel 0800 - 1322

Ondersteuning
De gemeente Rhenen is in gesprek met partners om ondersteuning voor inwoners zo veel
mogelijk op een aangepaste manier toch door te laten gaan. Voor de volgende organisaties
ziet dit er als volgt uit:
•
Budget Advies Centrum (BAC), advies en begeleiding bij financiële problemen.
Bereikbaar via tel. 0318 – 544 151, BAC@vitras.nl, www.vitras.nl/budget-adviescentrum
•
Jobhulpmaatje bel 06 – 2031 0418 of 06 – 2038 4182 (telefonisch of WhatsApp)
•
Schuldhulpmaatje bel 06 – 2636 6131 of info@shmrhenen.nl
•
Formulierenbrigade, hulp bij invullen van formulieren. Bereikbaar via
06 – 8338 8930, info@formulierenbrigaderhenen.nl en www.formulierenbrigaderhenen.nl
•
Noodfonds bel 06-47210888 of info@noodfondsrhenen.nl

Huisartsen
Het is belangrijk om te weten dat huisartsen gewoon beschikbaar zijn voor zorg die niet
uitgesteld kan worden. Wel is de werkwijze in de verschillende huisartsenpraktijken gewijzigd
in verband met de Coronamaatregelen. Kijk voor meer informatie op de website van uw
huisarts of neem contact met hem op.

Hulp bij noodklusjes – burenhulpdienst Achterberg, Elst & Rhenen
Is er thuis iets stuk dat écht gerepareerd moet worden en gaat het om een klein klusje ? Bel
Kitty van den Hoek 06 – 4584 9059. De vrijwilligers houden rekening met de RIVM richtlijnen
en houden 1,5 m. afstand.

Boodschappen laten bezorgen
Doet iemand boodschappen voor u? Maak dan bij voorkeur geld over i.p.v. contant te geven.
Als contant de enige optie is, was dan direct daarna uw handen. Geef contant geld mee in een
envelop. U kunt online boodschappen bestellen en laten bezorgen bij de Albert Heijn, Jumbo en
Coop. Als dat nodig is kunt u hierbij hulp vragen aan een bekende.
Telefonisch boodschappen bestellen en thuis laten bezorgen kan via:
•
Supermarkt Al Ousra Rhenen bel naar 06 – 2419 9066
•
Rode Kruis Rhenen Hans Boonstra 0317 – 613 863
•
Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) Adriana de Waard 06 – 2898 7401
of Rietje van Laar via 0317 – 612 005

Maaltijden laten bezorgen
Steeds meer horecagelegenheden bezorgen eten bij u thuis. De lijst hieronder is niet volledig
en verandert regelmatig. Bel gerust naar het restaurant van uw keuze voor de mogelijkheden
(via de telefoongids).
Bezorgen Afhalen

Naam vestiging

Telefoon

afhalen

't Pannekoekhuis Sturms B.V.

0318 – 471 206

afhalen

Eastern Plaza

0318 - 471 216

afhalen

Restaurant & Lounge bar 3 Zussen Rhenen

0318 - 512 936

bezorgen

afhalen

De Koning van Denemarken

0317 – 612 085

bezorgen

afhalen

Residence Rhenen B.V.

0318 - 542 888

afhalen

Sal do Mar R&R Portugees Restaurant

0317 – 613 000

afhalen

Chinees-Indisch Specialiteiten Restaurant "Golden City"

0317 - 615 012

bezorgen

afhalen

Moeke Rhenen B.V.

0317– 616 161

bezorgen

afhalen

Het Oude Gemeentehuis

0317 - 740 294

afhalen

Al Orzaal

0317 – 616 191

bezorgen

afhalen

Golden India Indiaas Restaurant

bezorgen

afhalen

Villa Grebbeoord

0317 - 358 207

bezorgen

afhalen

KING

0317 – 615 586

bezorgen

afhalen

Snackbar het Wapen van Elst

0318 - 471 658

afhalen

Hardy`s Eetsalon

0318 – 471 995

afhalen

Cafetaria Joppie

0317 - 613 718

afhalen

Cafe `t Nippertje

0317 – 613 346

afhalen

Pannenkoekenhuis de Grebbeberg

0317 - 621 714

afhalen

De Tollekamp

0317 – 616 067

afhalen

Grillroom/Lunchroom Sphinx

0317 - 612 356

afhalen

Lunchroom Misty

0317 – 731 582

afhalen

V.O.F. Kwalitaria Rhenen

0317 - 615 056

afhalen

Piatto Rhenen B.V.

0317

bezorgen

afhalen

Pizzeria Grillroom Luxor

0317 - 612 356

bezorgen

afhalen

Restaurant Magnolia

0317 – 619 003

Kookt aan huis

Pierres foodservice

06 – 8365 9444

afhalen

bezorgen

bezorgen
bezorgen
bezorgen

356 018

Van Toor lunch en brood

0317 – 612 368

bezorgen

Stefan kookt maaltijden en catering

06 – 5466 7455

bezorgen

Brenda's Catering

06 - 2357 9463

afhalen

Smits specialiteiten

0317 – 615 563

afhalen

Goudreinet

0317 - 614 364

afhalen

Wat de pot schaft

06 - 1043 5887

afhalen

Saté Bos BV

0317 – 615 167

Vervoer

In Rhenen zijn er op dit moment minder voorzieningen voor vervoer.
Het openbaar vervoer heeft aangepaste tijden. Bel reizigers-service via 088 – 0760 630.
Regiotaxi Valleihopper is beschikbaar en doet er alles aan om uw vervoer goed te regelen
en te voorkomen dat mensen ziek worden. Bel 0900 – 551 1551.
Automobiel: Wie gebruik wil maken van AutoMobiel wordt voor € 15 per jaar lid van Servicepunt
Thuiswonen. U kunt dan het hele jaar onbeperkt ritten aanvragen. Bel : 088 – 700 4100.
Rode Kruis bus: U vraagt een rit voor 55+ vervoer aan door te bellen naar 088 - 700 4100.

Bewonersinitiatieven

In Rhenen zijn er verschillende initiatieven waar inwoners hulp aanbieden of om hulp kunnen
vragen. Zo zijn er Nextdoor of WhatsApp groepen in de buurt, de Facebook groep Corona
Hulpgroep Rhenen (website: http://bit.ly/coronahulprhenen) of de werkgroep Helpende
Handen in Elst via 06 – 1829 5869.
Vraag aan een bekende om hierbij te helpen, kijk op de website of bel naar de gemeente.
Blijf altijd alert bij hulp van een onbekende. Geef nooit uw pinpas met pincode af en houd
voldoende afstand.

Buurtopbouwwerk

Inwoners die ondersteuning kunnen gebruiken bij een buurtinitiatief gericht op Coronahulp
kunnen contact opnemen met Marjolein Siebelink, Sociaal werker Welzijn Rivierstroom.
Tel. 06 – 1942 6967 / 0344 – 602 337 marjoleinsiebelink@welzijnrivierstroom.nl

Jongerenwerk

Het jongerenwerk van Mozaïek zet zich in voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar in de
gemeente Rhenen. Contactpersoon Vincent Steur, Jongerenwerker, tel. 06 – 1451 7124.
Facebook: www.facebook.com/vincent.jongerenwerkrhenen
Instagram: www.instagram.com/jongerenwerk_rhenen

Bewegen in tijden van corona

De sportlessen mogen niet doorgaan, de voetbalclub speelt geen wedstrijden en we moeten zo
veel mogelijk thuis blijven. In deze tijd is het moeilijk om voldoende te bewegen maar daarom
juist zo belangrijk! Sportservice Rhenen geeft gratis en vrijblijvend advies over uw
beweeggedrag. Neem contact op met de buurtsportcoach en plan een (telefonisch) gesprek in
om samen te kijken naar de mogelijkheden om meer te bewegen.
Stuur een mailtje naar: fitadvies@sportservice-rhenen.nl of bel 06 – 82 94 76 79 of meld u aan
via het formulier onder ‘Fitadvies’ op de website: www.sportservicerhenen.nl/volwassenen
Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met:

