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De informatie in dit magazine is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. 
Desondanks kan het voorkomen dat de verkregen informatie niet helemaal correct 
is. Hiervoor kunt de Senioren Vereniging Wijchen niet aansprakelijk stellen. Alle 
(auteurs-)rechten op de inhoud van dit informatie magazine zoals teksten, foto’s 
of informatie in welke vorm dan ook, zijn eigendom van de SVW. 

Het is verboden de informatie van dit boekje te distribueren, te kopiëren of aan 
derden te verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming van de SVW.
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Belangrijke telefoonnummers 
Alarmnummer Politie / Brandweer 
Ambulance (SPOED) 112 
 
Meldkamer Politie / Brandweer 
Ambulance (GEEN SPOED) 0900-8844 
 
Huisartsenpost CWZ 0900-8880 
 
Uw huisarts  ………………………………… 
 
Sociaal wijkteam 088 432 7432 
 
Misdaad anoniem 0800-7000 
 
Slachtofferhulp 0900-0101 
 
Huiselijk geweld 
en ouderenmishandeling 0800-2000 
 
Korrelatie 0900-1450 
 
Blokkeren bankpas 0800-0313 
 
Fraude helpdesk 088-786 73 72 
of via internet https://www.fraudehelpdesk.nl 
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Voorwoord 
door de voorzitter Harrie Bakker 
 
Voor u ligt het “Informatie Magazine” van 
2023 voor leden van de Senioren 
Vereniging Wijchen. 
 
Na twee jaar coronabeperkingen met veel 
gevolgen van ziekte, sterfgevallen en zo 
weinig mogelijk ontmoetingen, na bijna een 
jaar oorlog in Oekraïne met dure brandstof en 
grote prijsstijgingen, gaan we 2023 in. Daarom hebben we in dit boekje 
extra aandacht besteed aan armoede en aan organisaties die u daarbij 
kunnen helpen. Als u moeilijk zit financieel, aarzel dan niet, velen zijn 
bereid en hebben de mogelijkheid u te helpen. Ook kunt u alle 
bestuursleden om informatie vragen over hoe u problemen kunt 
aanpakken. 
 
Ook “MeerVoormekaar” zorgt voor een groot aantal activiteiten die voor 
u als senior van belang kunnen zijn. Deze gegevens verschijnen 
regelmatig in de Wegwijs. Verder heeft ieder wijkgebouw en dorpshuis 
een eigen programma van activiteiten zoals gymnastiek en sport, 
kaarten, wandelen, fietsen e.d. Zowel op internet als op de 
verschillende locaties kunt u hierover informatie krijgen. Er zijn voor 
senioren veel activiteiten in Wijchen. En mocht u er een missen, laat het 
weten. Wij willen als seniorenvereniging graag meehelpen iets nieuws 
op te zetten. Mocht u nog vragen hebben: de leden van het bestuur en 
vertegenwoordigers van onze vereniging zijn die u graag van dienst. 
 
Tot slot: bewaar dit boekje een jaar lang, zodat u de gegevens altijd bij 
de hand heeft. Veel succes! Behalve dat: blijf gezond! 
  

4 OM TE BEWAREN - informatieboekje van SVW 
 

Voorwoord 
door de voorzitter Harrie Bakker 
 
Voor u ligt het “Informatie Magazine” van 
2023 voor leden van de Senioren 
Vereniging Wijchen. 
 
Na twee jaar coronabeperkingen met veel 
gevolgen van ziekte, sterfgevallen en zo 
weinig mogelijk ontmoetingen, na bijna een 
jaar oorlog in Oekraïne met dure brandstof en 
grote prijsstijgingen, gaan we 2023 in. Daarom hebben we in dit boekje 
extra aandacht besteed aan armoede en aan organisaties die u daarbij 
kunnen helpen. Als u moeilijk zit financieel, aarzel dan niet, velen zijn 
bereid en hebben de mogelijkheid u te helpen. Ook kunt u alle 
bestuursleden om informatie vragen over hoe u problemen kunt 
aanpakken. 
 
Ook “MeerVoormekaar” zorgt voor een groot aantal activiteiten die voor 
u als senior van belang kunnen zijn. Deze gegevens verschijnen 
regelmatig in de Wegwijs. Verder heeft ieder wijkgebouw en dorpshuis 
een eigen programma van activiteiten zoals gymnastiek en sport, 
kaarten, wandelen, fietsen e.d. Zowel op internet als op de 
verschillende locaties kunt u hierover informatie krijgen. Er zijn voor 
senioren veel activiteiten in Wijchen. En mocht u er een missen, laat het 
weten. Wij willen als seniorenvereniging graag meehelpen iets nieuws 
op te zetten. Mocht u nog vragen hebben: de leden van het bestuur en 
vertegenwoordigers van onze vereniging zijn die u graag van dienst. 
 
Tot slot: bewaar dit boekje een jaar lang, zodat u de gegevens altijd bij 
de hand heeft. Veel succes! Behalve dat: blijf gezond! 
  



OM TE BEWAREN -  informatieboekje van SVW 
  

5
5OM TE BEWAREN - informatieboekje van SVW

Senioren Vereniging Wijchen 
De Senioren Vereniging Wijchen is een zelfstandige vereniging. Het is 
een aantrekkelijke en actieve organisatie voor iedereen van 50 jaar of 
ouder uit Wijchen, Balgoij of Niftrik. De vereniging ontplooit activiteiten 
die gericht zijn op het behartigen van de belangen van ouderen en het 
bevorderen van hun sociale contacten. Het participeren in de 
samenleving staat hierbij centraal. 

De leden van de vereniging zijn actief, veelzijdig, komen voor zichzelf 
op en hebben een ruime kijk op de samenleving. 
De namen van onze bestuursleden vindt u hieronder. 
Verdere informatie over de activiteiten, 
verslagen, agenda en foto’s kunt u 
vinden op de website 
www.seniorenwijchen.nl/ 

Adressen bestuursleden 
Voorzitter Harrie Bakker 

Maasbandijk 72 
h.w.bakker@hetnet.nl
6606 KE Niftrik 0486 412 393 

Secretaris Martien van Berkel 
De Meren 14-19 

secretariaat@seniorenwijchen.nl 
6605 XX Wijchen 024 300 17 80 

Penning-
meester 

Freek Homan 
Weertjes 12-27 

fahoman359@gmail.com 
6605 RE Wijchen 024 641 36 72 

Leden- 
administratie 

Cor van der Wielen 
Leemweg 101 

ledenadministratie@seniorenwijchen.nl 
6601 DZ Wijchen 024 679 20 09 

Bestuurslid Thérèse Loos 
Tunnelweg 119 

loos6601@outlook.com 
6603 AK Wijchen 024 641 66 98 

Bestuurslid Sjef Daverveld 
Den Bogerd 20 

jphdaverveld@gmail.com 
6613 BB Balgoij 024 641 89 87 

Vert. Woezik Piet Meurs 
Zomertaling 41 

piet.b.meurs@gmail.com 
6601DW Wijchen 06 230 018 95 

Vert. Balgoij Jan van de Hulsbeek
Veldsestraat 52 

info@janvandehulsbeek.nl 
6613 AK Balgoij 06 403 540 86 
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De ledenadministratie 
Tot de Algemene Ledenvergadering op 21 maart 2023 wordt de 
functie ledenadministrateur vervuld door: 
José Stals, Wintertaling 19, 6601 DZ  Wijchen. 
Het bestuur stelt op 21 maart 2023 aan de ledenvergadering voor als 
de nieuwe ledenadministrateur Cor van der Wielen, e-mailadres: 
ledenadministratie@seniorenwijchen.nl tel.nr.: 024 - 679 20 09. 
Correspondentieadres: Leemweg 101, 6603 AK Wijchen. 
Voor de volgende zaken gelieve contact op te nemen met onze 
ledenadministrateur: 
• opgave nieuwe leden en adreswijziging; 
• verandering van banknummer waarvoor u ons gemachtigd heeft; 
• overlijden; 
• nieuwe lidmaatschapspas als u de oude pas verloren bent. 
 
Om lid te worden van de vereniging, levert u een ingevuld en 
ondertekend inschrijvings- c.q. machtigingsformulier bij ons in. Door 
deze machtiging wordt de contributie van € 24,00 met € 4,00 per jaar 
verlaagd naar € 20,00 per kalenderjaar. Bij inschrijving in de loop van 
het kalenderjaar, wordt korting op de contributie verleend voor ieder 
kwartaal dat al voorbij is. Op grond van het ledenaantal per 1 januari 
maken wij afspraken met drukkers voor het drukken van onze bladen. 
Verder met KBO-Brabant voor het gebruik van hun 
ledenadministratiesysteem. Daarom geldt dat wie ingeschreven is op 1 
januari van enig jaar, voor dat hele jaar contributie verschuldigd is. In 
een lopend jaar kunt u het lidmaatschap wel beëindigen en zal de 
machtiging tot automatisch incasso van de contributie voor het 
volgende jaar worden vernietigd. Maar kan géén restitutie op de 
contributie van het betreffende jaar worden verleend. 
 
Financiën 
De Penningmeester is Freek Homan. 
E-mail: penningmeester@seniorenwijchen.nl 
Het bankrekeningnummer IBAN van de  
seniorenvereniging is 
NL19 RABO 0158 6358 41 t.n.v. 
Senioren Vereniging Wijchen.  
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Ouderenadvies en ondersteuning 
Het ouderenadvies is de vraagbaak voor onze leden; hier kunt u 
informatie krijgen over regelingen en voorzieningen met betrekking tot 
zelfredzaamheid. Wanneer u een vraag 
heeft op het gebied van wonen, zorg of 
welzijn kunt u op deskundige wijze 
worden geïnformeerd door het Sociaal 
Wijkteam. Zij hebben een dagelijkse 
telefoondienst van 09.00 uur tot 12.30 
uur en willen u graag uitleggen wat bij 
een bepaald probleem de beste weg is of de beste oplossing. Het 
Sociaal Wijkteam is bereikbaar op tel.nr.: 088 - 432 74 32. 
Meer informatie op: www.sociaalwijkteamwijchen.nl 

Mocht u daarnaast nog andere vragen hebben, dan kunt u altijd een 
bestuurslid bellen. De telefoonnummers staan op pagina 5. Voor 
bijzondere vragen, bijvoorbeeld van persoonlijke aard, kunt u het beste 
telefonisch contact opnemen met bestuurslid Sjef Daverveld. Het 
telefoonnummer is: 024 - 641 89 87. 

Heb je hulp nodig bij het op orde brengen van je administratie? Wil je 
weten welke toeslagen en regelingen er beschikbaar zijn? Dan kun je 
terecht bij MeerVoormekaar. Een getrainde vrijwilliger kan je dan 
helpen. De contactpersoon is Leonie van den Nieuwenhuijzen e-mail 
l.vandennieuwenhuijzen@meervoormekaar.nl of tel. 06 - 825 399 59.

Belasting invulhulpen 
Onze belasting invulhulpen helpen veel leden van onze vereniging met 
het invullen van hun belastingpapieren. Ook helpen zij met het 
aanvragen of wijzigen van de huur- of zorgtoeslag. 

De belasting invulhulpen worden aangestuurd, begeleid door 
MeerVoormekaar. Zij helpen u bij het doen van aangifte 
Inkomstenbelasting 2022 en het eventueel aanvragen of wijzigen van 
toeslagen. Elke inwoner met een inkomen tot ± € 35.000, - per jaar (voor 
een echtpaar is dat ± € 50.000, -) en een vermogen beneden de 
heffingsvrijstelling van box 3 komt voor deze hulp in aanmerking.  
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Hebt u al eerder gebruik gemaakt van een van de belasting invullers dan 
kunt u deze persoon zelf. Hebt u nog geen belastinghulp of wilt u iemand 
anders, neem dan contact op met de coördinator Hent Hopman 
hopmanhent@gmail.com 0487 - 531 249 of met MeerVoormekaar 
l.vandennieuwenhuijzen@meervoormekaar.nl tel. 024 - 641 84 59
Voor het invullen van de aangifte wordt een onkostenvergoeding
gevraagd van € 5,00 per aangifte.

Extra aandacht voor huur- en zorgtoeslag 
Mogelijk heb je al bericht ontvangen over jouw toeslagen In 2023. Als 
je later moet bijbetalen is dit natuurlijk niet leuk. Daarom het advies om 
toch even te controleren of je niet te veel ontvangt. Het kan natuurlijk 
ook zo zijn dat je recht hebt op hogere toeslagen. Bij de berekening van 
toeslagen heeft de belastingdienst al rekening gehouden met een 
stijging van het inkomen als gevolg van inflatie. Om zeker te weten of 
jouw toeslagen juist zijn berekend, kun je een proefberekening maken. 
Ga hiervoor naar www.belastingdienst.nl/toeslagen. Als je in 2023 een 
hoger inkomen verwacht dan in voorgaande jaren krijg je mogelijk te 
hoge voorschotten. Wijziging van het inkomen is 
mogelijk door in te loggen op  www.mijntoeslagen.nl. 

Meer rechthebbenden op toeslag(en) 
Kreeg je eerder geen toeslag? Het is zeker zinvol 
om te kijken of je in 2023 wèl hiervoor in aanmerking komt. De toeslagen 
gaan elk jaar omhoog, maar nu komt er nóg een bedrag bij. Dit is om 
mensen extra te ondersteunen, want het leven is een stuk duurder 
geworden. Daarnaast komen in 2023 meer mensen in aanmerking voor 
een toeslag. Dit komt doordat de inkomensgrenzen zijn verhoogd. 

Zorgtoeslag 
Heb je geen toeslagpartner? Dan heb je in 2023 recht op zorgtoeslag 
als je inkomen niet hoger is dan € 38.520 per jaar. In 2022 was dit 
€ 31.998 per jaar. Heb je een toeslagpartner? Dan hebben jullie in 2023 
recht op zorgtoeslag als jullie inkomen niet hoger is dan € 48.224 per 
jaar. In 2022 was dit € 40.994 per jaar. De extra verhoging van de 
inkomensgrens geldt alleen voor het jaar 2023. Om te zien of je recht 
hebt op zorgtoeslag maak je een proefberekening. Vraag de 
zorgtoeslag aan in Mijn toeslagen als je hiervoor in aanmerking komt. 
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Huurtoeslag 
Voor de huurtoeslag geldt geen echte inkomensgrens. Bij een hoger 
inkomen of een hogere huur kunnen meer mensen huurtoeslag krijgen. 
Krijgt je nog geen huurtoeslag? Maak een proefberekening om te zien 
of je huurtoeslag kunt krijgen. In 2022 heb je recht op huurtoeslag als 
de huur niet hoger is dan € 763,47. Dit bedrag is in 2023 verhoogd naar 
€ 808,06. Vraag de huurtoeslag aan in Mijn toeslagen als je er recht op 
hebt. Vergeet niet bij het maken van een proefberekening de 
vermogenstoets toe te passen. 

Hulp bij financiële problemen 
De gemeente Wijchen heeft een zeer uitgebreide site over 
hulpverlening. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 088 - 43 270 
00. Behalve schuldhulpverlening en bijstand zijn zij ook de verwijzers
naar de voedselbank.

• De Stichting financieel Beheer Ouderen Nijmegen (en Wijchen)
ondersteunt ouderen financieel en administratief. Ook zij zijn te
bereiken onder hetzelfde telefoonnummer: 088 - 432 70 00.

• Het Sociaal wijkteam van MeerVoorMekaar is te bereiken onder
telefoonnummer: 088 - 432 74 32.

• MeerVoormekaar biedt bij schuldproblemen hulp via schuldhulp-
maatjes, die bereikt kunnen worden op tel.: 024 - 208 00 75.

• De Stichting Vincentius Wijchen, die financieel kunnen
ondersteunen, is te bereiken onder telefoonnummer:
06 - 462 675 81. 

• Caritas heeft geen direct contact met cliënten die financiële hulp
nodig hebben, maar ontvangt de aanvragen via
maatschappelijke partners of instellingen die werkzaam zijn in
het sociaal maatschappelijke veld.

Het Armoedefonds www.armoedefonds.nl maakt zich sterk voor 
ouderen die leven in armoede. Daarom biedt het Armoedefonds 
kwetsbare ouderen (60 plus) in armoede deze winter, via lokale 
hulporganisaties, een boodschappenkaart aan. Met dit tegoed kunnen 
de ouderen boodschappen en verzorgings-en hygiëneproducten kopen. 
De boodschappenkaart wordt aangeboden in een brievenbuspakket 
wat verder is gevuld met een aantal items om hen een hart onder de 
riem te steken. Waardoor ze het gevoel krijgen ‘iemand denkt aan mij’, 
‘ik word niet vergeten’. 
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Rijbewijskeuringen senioren 
Zo verlengt u als 75-plusser uw rijbewijs: 

1. Vul een Gezondheidsverklaring in
2. Hierin beantwoordt u vragen over uw gezondheid, bijvoorbeeld

welke medicijnen u gebruikt. De verwerking van uw
Gezondheidsverklaring gaat sneller als u deze digitaal invult via
mijn.cbr.nl, dan op papier. Ook is de digitale verwerking minder
foutgevoelig.

3. Maak een afspraak met een keuringsarts
4. U krijgt bericht van het CBR waarin staat dat u een afspraak moet

maken met een keuringsarts. Neem naar uw afspraak alle
formulieren van het CBR mee. Hebt u een medische
aandoening? Zoals een oogaandoening of epilepsie? Dan
bezoekt u ook een medisch specialist.

5. Laat uw gezondheid onderzoeken
6. De arts onderzoekt uw gezondheid en vult de nodige formulieren

in. Doet de arts dit online, dan komen de formulieren automatisch
bij het CBR terecht. Vult de arts papieren formulieren in, dan
stuurt u deze zelf naar het CBR.

7. CBR beoordeelt uw aanvraag
8. Een arts van het CBR beoordeelt alle informatie en bepaalt of u

nog geschikt bent om te rijden (rijgeschikt). Soms is een rijles of
aanvullende medische informatie nodig. Dan ontvangt u opnieuw
een verwijzing naar een arts en volgt opnieuw een beoordeling
door het CBR.

9. Uw rijbewijs verlengen
10. Als het CBR akkoord is en u rijgeschikt bent, kunt u uw rijbewijs

verlengen bij uw gemeente.

Vul uw Gezondheidsverklaring 4 maanden voor het verlopen van uw 
rijbewijs in. Het is mogelijk dat u (aanvullend) medisch moet worden 
gekeurd. Het CBR beoordeelt uw gezondheid met de 
Gezondheidsverklaring. Vul de verklaring in 4 maanden voordat uw 
rijbewijs verloopt. 
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Rijbewijskeuringsinstanties 
Voor rijbewijs keuringen kunt u terecht bij: 

1. Een huisarts, eventueel uw eigen huisarts, als hij/zij dat wil doen.
Kosten € 35,00 à € 75,00.

2. Nijmeegs Keuring Centrum voor medische keuringen. Adres:
Groenestraat 294, 6531 JC Nijmegen. Afspraak maken op tel.nr.:
024 - 360 58 53 of kijk op de website www.n-k-c.nl

3. Grada Gootjes, voormalig huisarts. Bij haar kunt u snel terecht.
Zij voert de keuringen uit op alle werkdagen tussen 9.00 en 17.00
uur. U wordt snel, vriendelijk en goed geholpen! Tarief: € 50,00.
Adres: Broerdijk 17, 6523 GM Nijmegen. Tel.nr.: 024 - 323 65
53.

4. Regelzorg rijbewijskeuringen: tel.nr.: 088 - 232 33 00 of website
www.regelzorg.nl. Zij keuren o.a. in Beuningen en Nijmegen.

5. Goedkope rijbewijskeuring in Wijkcentrum de Brink, De Brink 27
6603 JR Wijchen Dorpshuis De Leghe Polder, Schoolstraat 16,
6641 DC Beuningen Afspraak maken: tel.nr.: 036 - 720 09 11 of
kijk op de website www.rijbewijskeuringsarts.nl

In alle gevallen dient u tevoren telefonisch een afspraak te maken. Houd 
er rekening mee, dat de verlengingsprocedure, zeker bij een 
herkeuring, lange tijd kan duren. 
Een medische aandoening of twijfels over autorijden? Laat een 
rijbewijskeuring uitvoeren! De Senioren Vereniging Wijchen werkt 
vertrouwd samen met RijbewijskeuringsArts.nl. 

Een rijbewijskeuring is verplicht voor senioren van 75 jaar en ouder, 
mensen met een beperking en beroepschauffeurs. Rijgeschiktheid is 
echter niet alleen afhankelijk van leeftijd; soms zijn er ook medische 
oorzaken waarom rijden minder goed gaat dan voorheen. 

Dokter Robert Sadiek, keuringsarts bij 
Rijbewijskeuringsarts.nl adviseert daarom 
élke chauffeur periodiek te testen op 
rijgeschiktheid. 
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 “In Nederland wordt van chauffeurs verwacht dat zij zelf melding maken 
van een gewijzigde gezondheidstoestand. 

Omdat dit geen wettelijke verplichting is, wordt dit echter zelden of nooit 
gedaan. Daardoor ontstaan onveilige situaties in het verkeer. Want 
zaken als hartklachten, een depressie of burn-out, hersenbloeding, 
drugsgebruik, staar, slaapapneu, ADHD, diabetes of gevoelloosheid in 
ledematen kunnen de rijvaardigheid flink beïnvloeden. Herkent u zich in 
een van deze medische aandoeningen of twijfelt u over uw 
rijgeschiktheid? Laat dan een keuring uitvoeren! Het gaat immers om 
uw eigen veiligheid én die van andere weggebruikers.”  

Als lid van de Senioren Vereniging Wijchen krijgt u korting op 
een rijbewijskeuring bij Rijbewijskeuringsarts.nl. Voor een 75+ 
keuring betaalt u slechts circa € 45,00 in plaats van € 
55,00. Ook beroepschauffeurs krijgen kortingen. 
Bel voor een afspraak naar 085 - 018 08 00, mailen kan 
naar afspraken@rijbewijskeuringsarts.nl of boek online via 
https://www.rijbewijskeuringsarts.nl en ontvang 5% extra korting! 

De prijzen van de rijbewijskeuringen kunnen veranderen. Raadpleeg 
bij desbetreffende instantie voor de juiste prijs. 

Vier het leven 
Bent u op leeftijd en komt u weinig buiten de deur? Stichting “Vier 
het Leven” organiseert film-, theater- en concertbezoeken voor 
ouderen. Geniet met een klein gezelschap van een heerlijke middag of 
avond uit! Wij begeleiden u persoonlijk van deur tot deur. Want samen 
uit is samen genieten! Gaat u met ons mee? 
Aanmelden als vrijwilliger voor “Vier het Leven” in deze regio kan via 
het centrale telefoonnummer 035 - 524 51 56 of via email: 
info@4hetleven.nl 
Voor meer informatie kan men naar de website www.4hetleven.nl. 
De stichting biedt vrijwilligers een trainingsprogramma aan, zodat zij 
goed voorbereid zijn op hun taak om de ouderen te begeleiden. 
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Leuke Luitjes 
Ik wil iets leuks doen. Voor leuke uitjes met leuke luitjes ben je hier op 
de juiste plek. Meld je snel aan en vind buurtgenoten met dezelfde 
interesses als jij. Ze zijn dichterbij dan je denkt. Deelname is gratis en 
simpel. Kijk op internet www.leukeluitjes.nl 

Koffie met Leonie. 
Ben je 60+ en heb je zin in koffie met een praatje? Kom dan naar de 
Meander / 't Kompas, Passedwarsstraat 69B in Wijchen. Iedere 
woensdag tussen 10.00 en 11.45 uur ben je welkom. Koffie en thee zijn 
gratis! Informatie via telefoonnummer: 024 - 6418459. 

Kunst met een knipoog 
Elke eerste donderdag van de maand gaan we naar een tentoonstelling 
of naar een lezing op het gebied van kunst en/of cultuur. De groep 
bepaalt het programma. In de Klimop wordt het programma met alle 
relevante gegevens aangekondigd. Over het algemeen gaan we met de 
trein maar met eigen vervoer is natuurlijk ook mogelijk. De onkosten zijn 
voor eigen rekening. Deelname is vrijblijvend. We spreken een tijd en 
plaats van vertrek af en gaan op pad met iedereen die zich dan 
verzameld heeft. Wilt u meer weten kijkt dan op de website 
www.seniorenwijchen.nl of bel naar Sjef Daverveld. 
Het tel.nr.: 024 - 641 89 87. 

Kaarten/bridge 
Er zijn in Wijchen veel kaart- en bridgeclubs. Nieuwe leden zijn van 
harte welkom. Informatie krijgt u bij de wijkcentra of bij het bestuur. 

Filmmiddag 
Iedere derde dinsdag van de maand wordt er 
om 14.30 uur een film gedraaid voor leden 
van seniorenverenigingen ANBO en SVW. 
Lidmaatschapsbewijs meenemen. Cinema 
Roma introducés zijn welkom. U kunt reserveren via www.cinemaroma.nl 
of tel.nr.: 024 - 642 10 70. De film wordt ruim van tevoren aangekondigd 
in de Wegwijs en zo mogelijk in de Klimop. 
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Repair café Wijchen 
Iedere eerste zaterdag van de maand (behalve in augustus) kunt u 
veel laten repareren door deskundige vrijwilligers en dat gebeurt 
gratis. Tussen 10.00 uur en 13.00 uur bent u in het wijkcentrum OZO 
Urnenveldweg 10 Wijchen welkom. Op hun website staat veel te lezen 
en te zien www.repaircafewijchen.nl 

IPad of tablet begeleiding 
Wanneer U vragen heeft over het gebruik van de IPad of tablet dan kunt 
u terecht in de Bibliotheek. Mevrouw Caroline Rossen wil u graag helpen
bij deze vragen. Haar e-mailadres is: caroline.rossen@bibliotheek-
wijchen.nl
Met vragen over het gebruik van IPad of tablet kunt u ook terecht in het
Achterom en in wijkgebouw Zuid. U kunt ook contact opnemen met de heer
H. de Jong tel.nr.: 06 - 414 356 72 met vragen over zaken rond telefoon,
t.v., iPad of computer. Dit is wel tegen betaling. Zijn e-mailadres is:
henk.de.jong@hccnet.nl

Kortingen 
Bouwmaterialen 
Hormes Bouwmaterialen, Bouwmarkt en in huis Wijchen geeft korting 
op onderstaande artikelen: 

• nagenoeg op alles in de bouwmarkt: 10% korting;
• politie keurmerk beveiliging: 15% korting;
• tegels bij afname van minimaal 6 m2: 10% korting.

De kortingen gelden op vertoon van uw ledenpas. Kortingen gelden niet 
bij acties, vaste prijzen, projecten of opruimingen. 
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Sport en ontspanning 
Bingo 
Balgoij: iedere 2e dinsdag van de maand om 14.00 uur (zaal open om 
13.15 uur). 
Wijchen-Zuid: iedere 4de woensdag van de maand om 14.00 uur, 
Wijkcentrum ’t Achterom: Bingo 55+, iedere 1e dinsdag van de maand 
om 14.00 uur. 
Wijkcentrum OZO: iedere 1e maandag van de maand. 

Seniorengym 
MeerVoormekaar biedt in iederwijkgebouw 
gym aan voor senioren. Informatie vindt u 
bij MeerVoormekaar. Ook kunt u terecht bij 
seniorensportvereniging “Blijf Fit”.      
Informatie vindt u op de website:  
www.blijf-fit.nl 

Koersbal 
Iedere dinsdag wordt in het Paschalishonk, Woeziksestraat 18, 6602 
HL Wijchen koersbal gespeeld van 10.00 uur - 12.00 uur.  

Iedere maandag wordt in de Meander koersbal gespeeld van 
14.00 uur - 16.00 uur. Contactpersoon mevrouw Van Haren-Jansen, 
tel.nr.: 024 - 641 33 77. Bezoek op maandagmiddag is altijd mogelijk. 

Op maandagavond om 19.00 uur is het Koersbal in Niftrik.  
Locatie De  Waayershof, Lagestraat 19, 6606 AB Niftrik. Ga gerust eens 
een keer kijken. 

Fietsen 
Een eenvoudige manier om anderen te ontmoeten en sportief in 
beweging te blijven. Elke dinsdag vanaf april t/m oktober zijn er 
afwisselende fietstochten van ongeveer 35/40 km in een stevig tempo 
(fietsduur ± 2.30 uur) met onderweg een koffie/thee. 
We verzamelen steeds op het kerkplein van de Antonius Abt in Wijchen. 
Informatie: https://fietsgroep-wijchen.jouwweb.nl/ 
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Sportief wandelen 
De manier om fitter te worden. Door de begeleiding en verantwoorde 
trainingsopbouw biedt het net iets meer dan het "gewone” wandelen.  
Voor meer informatie: https://sportiefwandelen-
nordicwalking.jouwweb.nl 

Beweegactiviteiten 
Voor ouderen, gym/sport/spel, dynamic tennis, bewegen op muziek, tai 
chi, zumba gold, fitter oud. 
Voor informatie: mail@blijf-fit.nl; info@silverfitness.nl  

Muziek voor en met Senioren 
Samen muziek maken verdrijft eenzaamheid, levert fijne contacten op 
en geeft voldoening. Iedere maandagmorgen repeteert het 
Seniorenorkest De Huttenkamp in het Wijkcentrum Zuid van 9.30 uur 
tot 11.30 uur. Kunt u een blaasinstrument bespelen en zoekt u een 
mogelijkheid om dat samen te doen dan bent u van harte welkom. 
Ongeveer tien keer per jaar treden we op in verzorgingstehuizen en bij 
bijzondere gelegenheden in Wijchen. Samen muziek maken…. Ja 
gezellig. 

Bijzondere uitgaansplaatsen 
Iedere vrijdagavond is er dansen voor 55+ in de Zandloper de Weem 1 
Bergharen. Tel.nr.: 0487 - 532 810. De dansavond begint om 20.00 uur 
en duurt tot 23.00 uur. 

Feestcafé/feestzaal Thekes, A. van Herpenplein 9 Herpen dansen voor 
senioren: iedere zondag van 15.00 uur tot 19.30 uur en iedere zondag 
ontmoetingsavond van 20.30 uur tot 01.00 uur. 

Elke vrijdagavond wordt er door de stichting OVA een uitgaansavond 
georganiseerd voor alleenstaanden. De avond, vanaf 20.30 uur, wordt 
muzikaal verzorgd door live muziek. Een grote variëteit van orkesten, 
zodat u wekelijks een afwisselend optreden tegemoet kunt zien. 
Regelmatig wordt de avond vooraf gegaan door een danscursus. 
Locatie: Nina Domo, St. Agathaplein 6, 5427 AB Boekel. 
www.niadomo.nl/dansavondstichtingova tel.nr.: 0492 - 321 452. 
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Diverse diensten 
MeerVoormekaar 
De hulpdiensten van MeerVoormekaar zijn: Klussendienst, bezoek- en 
opvangservice, vervoer met ondersteuning, formulierenbrigade, 
administratieve ondersteuning en boodschappenbegeleiding. Veel van 
deze diensten kunnen gratis plaatsvinden dankzij de inzet van 
vrijwilligers. MeerVoormekaar is te bereiken op tel.nr.: 024 - 641 84 59 
en e-mail: info@meervoormekaar.nl 

eXtra Welzijn en Zorgdiensten 
Diensten binnen- en buitenshuis, lichte huishoudelijke hulp in 
combinatie met persoonlijke hulp en aandacht, persoonlijke verzorging. 
Daarnaast professionele alarmopvolging. 
Voor informatie: www.extradiensten.nl tel.nr.: 06 - 444 18 260. 

UWassistent  
Hulp bij het zoeken van huishoudelijke 
hulp, een tuinman of klusjesman. Naast 
deze diensten regelt UWassistent nog meer extra diensten die van 
betekenis kunnen zijn bij het thuis wonen zoals kapper of maaltijden 
aan huis. Benieuwd naar wat UW assistent nog meer voor u kan 
betekenen? U kunt hen bereiken via tel.nr.: 085 – 201 30 72 of: 
www.uwassistent.nl. 

123Comfort 
123Comfort is een organisatie die 
snel, gemakkelijk en trefzeker 
gemaksdiensten levert. Met onze 
diensten houdt u de regie over uw 
eigen leven. Ze kunnen ondersteuning 
bieden, zodat u bijvoorbeeld langer zelfstandig kunt blijven wonen. Of u 
kunt weer ruimte en rust in uw leven scheppen door activiteiten uit te 
besteden. Met de tijd die u overhoudt, kunt u leuke dingen ondernemen. 
Denk bijvoorbeeld aan een massage aan huis of aan een dagje op stap. 
www.123Comfort is te bereiken via tel.nr.: 
0900 - 666 77 78 van 13.00-16.00 uur of via e-mail info@123comfort.nl 
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50+ magazine en Klimop 
In 2023 verschijnt het magazine 50+ en de Klimop op de volgende data. 
In het eerste rijtje staan de data waarop de kopij voor de Klimop binnen 
dient te zijn. 

Sluitingsdatum aanleveren 
kopij Klimop 

Distributie magazine 50+ en Klimop 

Zaterdag 07 januari Donderdag 26 januari 
Zaterdag 04 februari Donderdag 23 februari 
Zaterdag 11 maart Donderdag 30 maart 
Zaterdag 08 april Vrijdag 28 april 
Zaterdag 06 mei Donderdag 25 mei 
Zaterdag 20 mei Donderdag 08 juni alleen Klimop 

Donderdag 29 juni 
alleen Magazine 50+ 

Zaterdag 05 augustus Donderdag 24 augustus 
Zaterdag 09 september Donderdag 28 september 
Zaterdag 07 oktober Donderdag 26 oktober 
Zaterdag 11 november Donderdag 30 november 

Vaste data in 2023: 
Ledenvergadering dinsdag 21 maart 13:30 uur 
Lenteviering woensdag 5 april 12:00 uur 
Zomeractiviteiten van maandag 24 juli tot zaterdag 19 augustus 
Kerstviering woensdag 13 december 10:30 uur 
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Uitleen hulpmiddelen 
Voor het lenen van hulpmiddelen voor verzorging, rolstoel of 
scootmobiel kunt u terecht bij Welzorg, Medipoint of Vegro. 

Medipoint 
Wilt u een uitleen artikel ophalen in de fysieke winkel dan gaat u naar: 
Odensehuis Animi Vivere, Passedwarsstraat 69a, 6601 AR Wijchen. 
Voor informatie neemt u contact op met de klantenservice via: 
klantenservice@medipoint.nl of telefonisch 24/7 bereikbaar 
via 088 - 10 20 100. 

Vegro zorgwinkel Nijmegen 
Voor uitleen van hulpmiddelen kunt u ook naar 
de zorgwinkel van Vegro, Hatertseweg 821 in Nijmegen.  
Je kunt ons vinden in Winkelhart Hatert, tegenover de Jumbo. 
Wij adviseren je graag wanneer je hulpmiddelen nodig hebt. Deze kun 
je bij Vegro kopen, lenen of huren. Wel handig om even van tevoren 
telefonisch 0900 - 288 77 66 of online www.vegro.nl te reserveren. In 
de winkel vind je een klein assortiment hulpmiddelen. 

Welzorg 
Vragen over uw hulpmiddel via de 
gemeente? 
Hebt u uw hulpmiddel via de gemeente Wijchen en wilt u liever 
rechtstreeks contact met Welzorg. Bel gerust naar de klantenservice 
088 - 001 67 00. De klantenservice is bereikbaar op werkdagen tussen 
07:30 - 19:00 uur en op zaterdag van 09:00 - 18:00 uur. U kunt ook 
mailen of een terugbelverzoek insturen via de website van Welzorg: 
www.welzorg.nl/klantenservice/contact  

Welzorg is inmiddels de nieuwe Wmo aanbieder van hulpmiddelen via 
de gemeente Wijchen. Er is hier echter sprake van een 
sterfhuisconstructie: Nieuwe aanvragen krijgen de hulpmiddelen via 
Welzorg. Cliënten die nu een voorziening van Medipoint hebben, 
telefoonnummer 088 - 124 81 18, blijven voor onderhoud en reparatie 
onder Medipoint vallen, tot dat de voorziening vervangen of aangepast 
moet worden. In dat geval gaan alle uitstaande voorzieningen van die 
cliënt over naar Welzorg. 
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Zonnebloe
m 

De Zonnebloem 
Biedt met haar vrijwilligers aandacht, zorg en 
activiteiten voor mensen die door ziekte of lichamelijke 
beperking niet meer deel kunnen nemen aan het 
maatschappelijk leven. 
Informatie op de website: www.zonnebloem.nl/wijchen 
of via secretaris@zonnebloemwijchen.nl  
en/of tel.nr.: 024 - 642 10 18. 

Thuis waken en Hospice 
De VPTZ (Vrijwilligers palliatieve Terminale Zorg) is een landelijke 
organisatie voor hulp aan ernstig zieke mensen die in de laatste fase van 
hun leven zijn. De stichting beschikt daartoe over twee mogelijkheden: 
de hulp bij mensen thuis (Thuis waken) en de hulp in Hospice Wijchen. 
Voor informatie: info@hospicewijchen.nl 

Wonen met zorg 
Bedoeld voor mensen met dementie of sterke fysieke achteruitgang zijn 
er diverse locaties in de gemeente Wijchen met elk hun eigen 
mogelijkheden. Op de navolgende websites vindt u informatie: 
www.zzgzorggroep.nl, www.luciver.nl en www.meerenburgh.nl 

Personenalarmering en toegang 
Via personenalarmering kunt u met één druk op de knop iemand 
waarschuwen. Personenalarmering kunt u regelen via Prettig Thuis 
Wonen: www.prettigthuiswonen.nl of bel tel.nr.: 085 - 877 00 72. 

Kluppen 
Klup is dé app voor na je 50ste als je het gezelliger 
vindt om samen op pad te gaan. Via Klup neem je 
deel aan activiteiten bij jou in de buurt en ontmoet je 
laagdrempelig nieuwe mensen. Kijk op de website 
www.kluppen.nl  



OM TE BEWAREN -  informatieboekje van SVW 
  

2121OM TE BEWAREN - informatieboekje van SVW

Eenzaamheid 
Eenzaam is iemand als hij/zij minder (goede) contacten heeft dan hij/zij 
wenst. Hij/zij dit als een gemis ervaart en niet in staat is dit zelf te 
veranderen. Het eerste aanspreekpunt voor eenzaamheid is het sociaal 
werk in de gemeente Wijchen. Wanneer dit niet lukt, kun je ook het 
Wmo-loket van de gemeente bellen. 

“MeerVoormekaar” in Wijchen heeft een meldpunt voor eenzaamheid. 
U mag dit nummer ook draaien als u zich zorgen maakt over een goede 
bekende die lijdt aan eenzaamheid. 
Tel.nr.: 024 - 641 84 59 (alleen op werkdagen voor de middag) 

De Luisterlijn 
De luisterlijn op tel.nr.: 024 - 355 
11 00 heeft altijd een luisterend 
oor en is een anonieme hulplijn. 
Online hulp: www.deluisterlijn.nl 

Ouderenmishandeling 
Ouderenmishandeling is een 
serieus probleem. De schatting is 
dat 1 op de 20 senioren wordt 
mishandeld door partners, familie of 
zorgverleners. Daarom vertellen wij 
u waar u dit kunt (moet?) melden.
Er is een steunpunt waar u, ook
anoniem, terecht kunt. U kunt ook
chatten met Veilig Thuis
www.veiligthuis.nl

Het telefoonnummer van dit 
steunpunt voor Veilig Thuis of 
Ouderenmishandeling is 0800-2000 
(gratis). 
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Vervoer 
www.9292.nl geeft vervoersinformatie van deur tot deur. 
Alle informatie over de dienstregeling van buurtbussen vindt u op 
www.buurtbus.com of Breng klantenservice via tel.nr.: 026 - 214 21 40. 
Lijn 561: Wijchen - Malden v.v. 
Lijn 563: Wijchen - Batenburg v.v. 
Lijn 565: Wijchen - Beuningen v.v. 
Lijn 568: Wijchen - Grave v.v. 
Lijn 65: Wijchen - Beuningen v.v. 

In de buurtbus kan, net als in een 
reguliere lijnbus, met de ov-kaart worden betaald. U kunt ook een 
ritkaartje kopen met uw pinpas (contante betaling is niet mogelijk). 
Hiermee kunt u niet overstappen. 

OpStap Wijchen 
Senioren kunnen binnen gemeente Wijchen gebruik maken van de 
vervoersdienst “OpStap” www.meervoormekaar.nl/opstap. U kunt op 
werkdagen tussen 08.30 uur - 11.00 uur telefonisch op telefoonnummer 
024 - 642 19 99 een rit aanvragen voor de volgende werkdag. Aan het 
vervoer zijn kosten verbonden. 
Ritprijzen 2023: 

• Knipkaart 10 strippen € 20,00 (contante betaling is niet mogelijk)
• Knipkaart 20 strippen € 37,50 (contante betaling is niet mogelijk)
• De knipkaart is te verkrijgen bij de chauffeur. U kunt alleen

betalen met uw pinpas.

AVAN 
Om met AVAN te reizen moet u een WMO-pas hebben. Deze kunt u 
aanvragen bij uw gemeente. Boeken van een reis kan snel en 
gemakkelijk via www.avan-vervoer.nl of telefonisch op nummer: 0900-
7344682 bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 06.00 tot 
01.00 uur en vrijdag en zaterdag van 08.00 tot 02.00 uur. 
Ritten met een vertrektijd tussen 22.00 en 00.00 uur s avonds kunt u 
enkel boeken voor 22.00 uur diezelfde avond. Ritten met een vertrektijd 
tussen 08.00 en 10.00 uur ‘s ochtends kunt u boeken tot 20.00 uur de 
voorgaande dag. 
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Zomeractiviteiten 
Na de Vierdaagse breekt een rustige periode aan. Velen zijn dan op 
vakantie. Onze vereniging organiseert vanaf 26 juli 2023 een aantal 
activiteiten. Dan kun je andere mensen tegenkomen en samen 
interessante bezigheden ondernemen. In de Klimop van juni vindt u 
de juiste informatie. 

Bezoek Boeddhistische tempel 

Kruisherenklooster in St. Agatha Kookworkshop



OM TE BEWAREN -  informatieboekje van SVW 
  

24

W
arm

e m
aaltijden 

A
anbieder 

Prijsindicatie 
W

ebsite 
Telefoon 

H
ofm

ans M
alden 

H
oofdgerecht vanaf 

€ 7,60 
w

w
w

.hofm
anscatering.nl 

024 - 358 60 76 

U
W

assistent 
M

aaltijd vanaf 
€ 4,65 

w
w

w
.uw

assistent.nl/diensten/m
aaltijden-aan-huis 

085 - 201 30 72 
K

oelvers/diepvries m
aaltijden 

AG
F Tijssen 

H
oofdgerecht tussen 

€ 6,50 en € 9,00 
w

w
w

.agftijssen.nl 
0487 - 51 66 64 

Van Eldijk 
M

aaltijdservice 
H

oofdgerecht vanaf 
€ 7,00 

w
w

w
.eldijk.nl 

024 - 764 07 07 

Etum
é 

H
oofdgerecht vanaf 

€ 8,75 
w

w
w

.etum
e.nl 

024 - 344 05 60 

Apetito vriesvers 
H

oofdgerecht vanaf 
€ 5,75 

w
w

w
.apetito.nl 

0800 - 023 29 75 

•
Vriesverse kant-en-klaar m

aaltijden zijn ook verkrijgbaar bij de superm
arkten.

•
W

oonzorgboerderij “de H
agert”, Leursew

eg 10, 6601 ZZ W
ijchen. Tw

ee keer per m
aand sam

en
koken en eten op “de H

agert”.
Inform

atie bij C
onnie Laurensen, tel.nr.: 024 - 641 69 12 of 06 - 499 649 65.

  OM TE BEWAREN – informatiemagazine van SVW  24 








