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In 2022 is er op woensdag 9 maart een ledenvergadering geweest. 
Aftredend en herkiesbaar waren in 2022: 

 Martien van Berkel secretaris 

 José Stals ledenadministrateur 
De functie van José is in 2023 beschikbaar. 

 
Bestuur verdeling in 2022: 

 Harrie Bakker: voorzitter. 

 Martien van Berkel: secretaris. 

 Freek Homan: penningmeester. 

 José Stals: ledenadministrateur. 

 Thérèse Loos: bestuurslid - activiteitencommissie. 

 Sjef Daverveld: bestuurslid - coördinator museumbezoeken. 

 Piet Meurs: afgevaardigde Woezik. 

 Rikie Peters - Hulsman: afgevaardigde Balgoij. 

 Cor van der Wielen: coördinatie bezorging Klimop e.d. (geen bestuurslid). 
 

 
In 2022 hebben 10 bestuursvergaderingen plaatsgevonden. 
 

 
De Senioren Vereniging Wijchen is een financieel 
gezonde vereniging. Ieder jaar worden de financiële 
zaken op de ledenvergadering besproken en wordt er 
door de penningmeester verslag gedaan. Het 
financieel verslag kunt u op de website vinden en is op 
de ledenvergadering te verkrijgen. 
 

 
In 2022 is de ledenadministratie gevoerd op het LeaWeb-systeem van KBO-Brabant. 
Verwerken van mutaties als gevolg van overlijden, verhuizing, algemene opzegging 
van lidmaatschap maar ook inschrijving van nieuwe leden is geen dagtaak voor een 
ledenadministrateur, maar wel een dagelijks terugkerende taak. Al deze mutaties van 
in- en uitschrijvingen, maar ook adreswijziging door verhuizingen worden maandelijks 
doorgegeven aan Cor van de Wielen. Hij draagt er samen met een grote groep trouwe 
vrijwilligers zorg voor dat al onze leden 10x per jaar het landelijke 50+-magazine en de 
plaatselijke Klimop thuisbezorgd krijgen. 
 
De al eerder ingezette dalende tendens in ons ledenaantal heeft zich in 2022 
voortgezet. Eind december 2022 hadden we 1.639 leden ingeschreven, waarvan 
1.610 > 65 jaar. Dit betekent opnieuw een afname van 100 leden ten opzichte van 
december 2021. 
 
Redenen van opzegging worden niet altijd gegeven maar hebben in een ruime 
meerderheid te maken met overlijden of verhuizing naar een (zorg-)instelling buiten 
gemeente Wijchen. Ook wordt soms gemeld lidmaatschap niet (meer) nodig te vinden 
omdat geen gebruik wordt gemaakt van het aanbod.  
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Leeftijd Aantal Percentage 
< 60 jaar  8 0% 
60-65 jaar  21 1% 
65-70 jaar  102 6% 
70-75 jaar  329 20% 
75-80 jaar  430 26% 
80-85 jaar  390 24% 
85-90 jaar  258 16% 
>90 jaar  101 6% 
Totaal 1.639 100% 

 

 
Een groep van belasting invulhulpen verzorgden, aan de 
hand van een belastingprogramma, voor leden de 
belastingaangifte van het jaar 2021.  
De zorg- en huurtoeslag wordt hierbij niet vergeten. De 
belasting invulhulpen zijn vrijwilligers die een 
onkostenvergoeding ontvangen. De coördinatie van de 
belasting invulhulpen is in handen van MeerVoormekaar. 

 

 
In de gemeente Wijchen zijn er Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
waarop u een beroep kunt doen over de meest uiteenlopende 
zaken. Zij kunnen u helpen op het gebied van wonen, zorg en 
welzijn. Wanneer zij u geen oplossing kunnen bieden is er de 
mogelijkheid om, samen met u, 
verder te zoeken naar een andere 
instantie die u verder kan helpen. 
Denk hierbij aan MeerVoormekaar 

en het Sociaal Wijkteam. De hulp inroepen van een 
Ouderen Adviseur is gratis wanneer u lid bent van de 
Senioren Vereniging Wijchen.  

SVW | Ledenaantal naar leeftijd | December 2022
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Bij het lidmaatschap, dat al vele voordelen biedt, ontvangt ieder lid 10 maal per jaar 
ons magazine de Klimop en het magazine 50+. Het handige “Informatie Magazine”, 
met belangrijke informatie, wordt bij de Klimop van januari verspreid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De redactie van de Klimop bestaat uit Harrie Bakker, Ada Bakkers, Herm Gerits en 
Toos van Peursem. Iedere keer steken zij weer veel tijd en moeite in de 
totstandkoming van dit magazine. Dit resulteert in een prachtig en eigentijds clubblad. 
 

 
Van het aanbod tot bezoek na overlijden van een partner blijkt in de praktijk geen 
gebruik te worden gemaakt. Alleen via de telefoon is tijd en aandacht geboden. Dit 
wordt wel als waardevol ervaren. 

 

 
In 2022 vond de lenteviering plaats op 21 april. In de 
voormiddag traden het seniorenorkest “De Huttenkamp” en 
smartlappenkoor “De Vrolijke Noot” op. Na de lunch was 
het tijd voor schrijver van Allerlei soorten boeken Wim 
Daniëls. Verder treed hij veelvuldig op en af en toe 
presenteert hij een tv-programma (o.a. Het dorp, samen 
met Huub Stapel). Met Kasper Boon maakte hij een 
bordspel: Het grote taalspel. 
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De kerstviering was dit jaar op woensdag 14 december 2022. Ook toen werden we 
verwelkomt door de klanken van het seniorenorkest “De Huttenkamp”. Na de lunch 
was er een spectaculair optreden van Rob & Emiel. Rob & Emiel werden bij het grote 
publiek bekend als finalisten van het programma  “De Nieuwe Uri Geller”, maar hebben 
inmiddels hun eigen televisieprogramma Street Magic, waarin zij willekeurige mensen 
verbazen met ongelofelijke trucs!  
 

 

 
Gelukkig waren de Corona maatregelen opgelegd door de overheid geen spelbreker 
voor de zomeractiviteiten in 2022. Er werden in 2022 16 activiteiten georganiseerd. 
Enkele konden, vanwege te weinig deelname, niet door gaan. Er was veel interesse 
voor een bezoek aan het Kruisherenklooster in St. Agatha, de Boeddhistische tempel 
in de voormalige Victorkerk aan de Koningstraat, Afferden en Yoga tussen het groen. 
 
  

 
 

 
Iedere derde dinsdag van de maand werd er in Cinema Roma een film aangeboden 
voor de leden van Senioren Verenigingen Wijchen. Via de website 
www.cinemaroma.nl of tel. 024 – 642 10 70 te reserveren. De films werden ruim van te 
voren aangekondigd in de Wegwijs en zo mogelijk in de Klimop of op de website. 

http://www.cinemaroma.nl/
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We mochten weer in maart. Zoals bekend heeft corona ons thuisgehouden. Met veel 
plezier hebben we de draad weer opgepakt. Elke eerste donderdag van de maand 
bezoeken we een tentoonstelling. Welke dat wordt, wordt bekendgemaakt op onze 
website en in De Klimop. Tevens krijgen alle mij bekende belangstellenden de 
informatie per mail toegestuurd. 
 
Wij gaan het komende verslagjaar op de oude voet verder. Temeer omdat het 
iedereen goed bevalt. Hieronder het overzicht van dit verslagjaar met het aantal 
deelnemers.  

Bezocht op: Bezocht museum Aantal 

3-3-2022 Limburgs Museum Venlo: De vergeten prinsessen van Thorn 19 

7-4-2022 Museum Tweestromenland Beneden-Leeuwen: 

Joden in het land van Maas en Waal 

21 

5-5-2022 Museum Kasteel Wijchen: Rondleiding door het 

gerenoveerde kasteel en bezichtiging wissel- tentoonstelling 

Harrie Gerritz 

49 

2-6-2022 Catharijne Convent Utrecht: Los van God? De onstuimige 

jaren zestig en zeventig 

12 

1-9-2022 Museum Arnhem: Tenminste houdbaar tot 14 

6-10-2022 Museum Prinsenhof Delft: Ontmoet Amalia van Solms. 

Amalia, Ambitie met Allure 

11 

3-11-2022 Limburgs Museum Venlo: MYSTIEK. Rituelen. Verstilling. 

Extase. 

12 

1-12-2022 Museum Kasteel Wijchen: Wijvenwereld. Een verrassende 

kijk op vrouwen in de late middeleeuwen. 

29 

 

 
Het is al weer enige jaren geleden dat de website www.seniorenwijchen.nl in gebruik 
is genomen. Op de website is veel informatie te vinden. Denk o.a. aan informatie 
rondom Ledenservice, Lidmaatschap, Belastingservice en Ouderenadviseurs. Maar 
ook de foto’s van de zomeractiviteiten, de lente- en de kerstviering. 

http://www.seniorenwijchen.nl/
http://www.seniorenwijchen.nl/

