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Inleiding 
“We kijken vooruit” is het thema voor 2023. 2022 stond nog even in het teken van het 
corona virus daarom konden de activiteiten op kleine schaal weer doorgaan.  
 
We hopen dat we in 2023 onze jaarlijks terugkomende activiteiten, zoals het 
museumbezoek, de zomeractiviteiten en de paas- en kerstviering weer ruimschoots 
op kunnen pakken. De Senioren Vereniging Wijchen is, met ongeveer 1.700 leden, 
de grootste senioren vereniging van Wijchen. Het is en blijft een belangenvereniging 
voor senioren.  
 

Onderstaande belangrijke thema’s krijgen ruim de aandacht binnen 
de Senioren Vereniging Wijchen. 
 

Actief in de maatschappij staan  
Actief deelnemen aan de maatschappij betekent onder andere dat ouderen, ondanks 
een eventuele lichamelijke of geestelijke beperking, net als ieder ander: 

 mensen kunnen ontmoeten; 

 contacten kunnen onderhouden; 

 boodschappen kunnen doen; 

 aan maatschappelijke activiteiten kunnen deelnemen. 
 

De familie, buren en instanties kunnen hierbij ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld in 
de vorm van advies en informatie. Of door aanpassingen in de woning of een 
boodschappendienst. Dit helpt ouderen langer zelfstandig te blijven wonen. 
 

Langer thuis wonen  
Wie langer zelfstandig thuis wil blijven 
wonen, heeft 2 mogelijkheden:  

 aanpassen van de huidige woning 
of deze comfortabeler maken met 
behulp van nieuwe technologieën; 

 tijdig verhuizen naar een woning 
die past bij een volgende 
levensfase. 
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Levenstestament  

 

Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. In een testament 
legt u vast wat er, na uw overlijden, met uw nalatenschap moet gebeuren. Een 
levenstestament werkt voor situaties tijdens uw leven. Bijvoorbeeld wanneer u door 
ziekte niet meer in staat bent zelf te handelen. U kunt in uw levenstestament iemand 
aanwijzen, in wie u het vertrouwen heeft, om uw belangen te behartigen. Zo houdt u 
zelf de regie en worden de zaken volgens uw wensen geregeld. Naast financiële 
zaken kan het ook gaan om medische beslissingen of wat er met uw woning moet 
gebeuren als u niet meer zelfstandig kunt wonen. U kunt er ook uw persoonlijke 
wensen in opnemen zoals met betrekking tot uw verzorging of de zorg voor uw 
huisdier. 

 
Valpreventie 
De Werkgroep Valpreventie Wijchen is al jaren actief. Ouderen met valangst of met 
impulsief gedrag hebben meer kans om te vallen. Daarom is aandacht voor 
valprefentie van zeer groot belang. Toos van Peursem vertegenwoordigt de Senioren 
Vereniging Wijchen in de werkgroep Valpreventie Wijchen.  
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Ouderenadviseur  
Senioren Vereniging Wijchen beschikt over goed opgeleide vrijwillige 
ouderenadviseurs. De vrijwillige ouderenadviseur is de vraagbaak voor onze leden. 
De ouderenadviseur kan u b.v. informatie geven over regelingen en voorzieningen 
met betrekking tot zelfredzaamheid. In het bewaarmagazine staat hier meer 
informatie over. 

 
Sociale wijkteams 
Wat is het Sociaal Wijkteam Wijchen? Iedereen wil gezond en zelfstandig leven, 
wonen en werken. Maar soms lukt dat (even) niet. Dan staat het Sociaal Wijkteam 
voor u klaar! 
 
In het sociaal wijkteam werken professionals op het gebied van welzijn, zorg en 
gezondheid. Zij helpen u met praktische oplossingen als het (even) tegenzit. Of als u 
er zelf niet uitkomt. Als dat nodig is kunnen zij professionele hulp inzetten, zij regelen 
ook de toegang tot zorg in de gemeente Wijchen. Senioren Vereniging Wijchen kan u 
ondersteunen wanneer u een medewerker van het sociaal wijkteam wilt inschakelen. 
Doe gerust een beroep op de vereniging. 
 

Zomeractiviteiten 
Iedereen wil er wel eens uit! De Senioren Vereniging Wijchen organiseert, in de 
maanden juli en augustus, een gevarieerd zomeractiviteitenprogramma. Er wordt 
voor ieder wat wils aangeboden. In juni verschijnt de speciale editie van de Klimop 
met daarin het volledige programma.  
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Kunst en cultuur   
Iedere 1ste donderdag van de maand zal 
een kunst- en cultuurbijeenkomst 
plaatsvinden. De invulling hiervan kunt u 
grotendeels zelf bepalen. Zo behoort een begeleid bezoek aan een museum tot de 
mogelijkheden. Maar ook een lezing over een interessant thema kan worden 

aangeboden. Indien u geïnteresseerd bent in kunst en 
cultuur kijk dan in de Klimop of op de website. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Sjef Daverveld 
telefoon: 024 6418987 of e-mail naar het secretariaat.   
 

Filmmiddagen  
’s Middags naar de film? Iedere 3de dinsdagmiddag van de maand zal voor de leden 
van Senioren Vereniging Wijchen een speciaal geselecteerde film vertoond worden 
in de bioscoop. Leden krijgen € 5,00 korting op de normale toegangsprijs. Iedere 
maand vindt in de Klimop hiervoor de aankondiging plaats. 
 

Lente- en kerstviering 

 
 
De paasviering en de kerstviering zijn jaarlijks terugkomende evenementen van de 
Senioren Vereniging Wijchen. De paasviering met een uitgebreide lunch en de 
kerstviering met een feestelijk diner staan garant voor verbinding en gezelligheid. 
Ieder jaar zijn deze evenementen dan ook steevast uitverkocht. 
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Ledenadministratie 
Berichtgevingen rondom overlijden, verhuizing of aanmelding tot lid worden dagelijks, 
middels een geautomatiseerd systeem, door de ledenadministratie verwerkt.  
 
Al deze mutaties worden maandelijks doorgegeven aan de bezorgdienst van het 50+ 
magazine en de Klimop. De bezorging van deze bladen gebeurt door een groep van 
trouwe vrijwilligers. 
 

Belasting invulhulpen 
Senioren Vereniging Wijchen werkt samen met MeerVoormekaar. In de Klimop, het 
bewaarmagazine of op de website vindt u hierover de nodige informatie. 
 
Hebt u al eerder gebruik gemaakt van een van de belasting invullers dan kunt u deze 
persoon zelf benaderen om een afspraak met hem of haar te maken. Hebt u nog 
geen belastinghulp of wilt u iemand anders, neem dan contact op met de coördinator: 
Hent Hopman hopmanhent@gmail.com telefoonnummer 0487 531249 of met 
MeerVoormekaar: l.vandennieuwenhuijzen@meervoormekaar.nl telefoonnummer 
024-6418459. Tegen een onkostenvergoeding verzorgen zij de belastingaangifte en 
zij helpen desgewenst bij het aanvragen/aanpassen van huur- en/of zorgtoeslag. 
 

Acties en kortingen 
Leden kunnen gebruik maken van verschillende acties en kortingen. Deze worden 
aangeboden door plaatselijke bedrijven.  
 

 
 

Website 
De Senioren Vereniging Wijchen heeft een website waarop de laatste nieuwtjes 
worden geplaatst. Ook vindt u informatie over de komende activiteiten en staan er 
foto’s van activiteiten op. 
 
U vindt deze website op 
www.seniorenwijchen.nl.  
  

http://www.seniorenwijchen.nl/
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Ledenblad 
Leden ontvangen 10x per jaar gratis het ledenblad de Klimop. 
 
De Klimop is een belangrijk informatieblad 
voor onze leden. Hiermee worden de leden 
op de hoogte gehouden van de activiteiten, 
ontwikkelingen op het gebied van wonen, 
zorg en financiën en de voortgang van de 
verschillende projecten.   

 
Dit jaar verschijnt het bewaarmagazine 
weer. Hierin zijn belangrijke adressen en 
telefoonnummers opgenomen van diverse 
organisaties. Ook staan hierin de 
regelmatig terugkerende activiteiten 
genoemd die in de wijkcentra worden 
georganiseerd.  
 
Ook ontvangt ieder lid het 50+ magazine. 

 


