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Wat er in Wijchen is voor kinderen en ouders (* = gratis) Naam/bij wie Contact informatie 

Hulp bij het invullen van formulieren. * Formulierenteam  Tel.: 024 641 84 59/ www.meervoormekaar.nl 

Website met alle financiële hulp van de gemeente op een rij.* Overzicht financiële hulp Gemeente Wijchen 

tel.:  024 751 71 11 of 024 75 14 024 

website: https://www.wijchen.nl  

Voor het overzicht: klik op ‘wonen’ en klik dan 

op ‘werk, inkomen en onderwijs’ 

 

Geld terug voor kosten voor je kind zoals voor school, huiswerkcomputer of sportclub.*   

Voor kinderen van ouders met een inkomen tot 110% van het minimum. 

Kindregeling 

Gratis zwemles voor je kind voor diploma A.* 

 Voor kinderen van ouders met een inkomen tot 110% van het minimum. 

Kindregeling 

Financiële hulp voor sport, cursussen of contributie voor een vereniging.* 

 Voor ouders met een inkomen tot 110% van het minimum. 

Geldterugregeling 

Armoede bestrijding en persoonlijke hulp voor mensen in een kwetsbare situatie.* Vincentius vereniging Website: www.vincentiuswijchen.nl 

Tel: 06 4626 7581 (bellen tussen 19:00 en 20:00) 

Aanvullende steun voor bijv. schoolzaken van kinderen tussen de 4 en 17 jaar.* 

Voor ouders met een inkomen van 110 tot 120% van het minimum.* 

Stichting 

Leergeld2stromenland 

Tel.: 06 3717 1606 (bellen dinsdag en donderdag 

tussen 10:00 en 15:00) 

Inloopspreekuur voor vragen over geld. * (Dit is een proef van 1 mei tot 1 oktober 2018) Financieel spreekuur   www.sociaalwijkteamwijchen.nl  

Steun als je mantelzorg geeft. * Gemeente Wijchen én 

Meer Voormekaar 

Gemeente (zie hierboven).  

Meer Voormekaar : tel.: 024 641 84 59 

www.meervoormekaar.nl 

Gezellige kook- en eetactiviteiten. In Noorderlicht www.wijchennoord.nl 

Samen eten op woensdag in oneven weken. In ’t Achterom www.Achterlo.nl  

Betaalbare gezonde recepten voor koken met aanbiedingen op Facebook. * Facebook  Zoek op Facebook op ‘gezond eten Wijchen’ 

Drie uur begeleiding voor gezond eten voor volwassenen per jaar (wel eigenrisico). Diëtist  Zoek op Google naar ‘Diëtist Wijchen’ 

Drie uur begeleiding voor gezond eten voor kinderen per jaar (geen eigenrisico). * Diëtist Zoek op Google naar ‘Diëtist Wijchen’ 

Begeleiding voor kinderen van 6 tot 14 jaar met overgewicht. * Kids2bFit Tel.: 06 4166 9527/kids2move.nl 

Website met filmpjes en tips over gezond eten en bewegen met je kind. *  www.gezondeafsprakenmetjekind.nl 

Website met adviezen over gezond eten en bewegen met je kind. *  www.adviezenvooreengezondeopvoeding.nl/ 

Op dezelfde tijd als je kind kickboksen.  Hoesgym www.hoesgym.nl  

Website met alle sportverenigingen in Wijchen erop en activiteiten voor kinderen. Sjorssportief www.sjorssportief.nl  

Activiteiten voor een autisme vriendelijk Wijchen.  WAUW Zoek op Facebook naar ‘WAuW2.0’. 

Samen werken aan een kinderboerderij met speeltuin in Noord-Wijchen.* Stichting Weijkpark Henk.vanhaeften@gmail.com 06 – 46 74 01 90 

Kinderactiviteiten zoals spelavonden en knutselen. Noorderlicht www.wijchennoord.nl 

Op de hoogte blijven van de activiteiten van SameNoord. * Facebook ‘SameNoord’ Zoek op Facebook naar ‘SameNoord’ 

Site met activiteiten voor en door bewoners van Wijchen. * WijWijchen www.wijwijchen.nl 

Voor een gesprek over vragen over zorg, welzijn of gezondheid. * Sociaal Wijkteam www.sociaalwijkteamwijchen.nl 

http://www.meervoormekaar.nl/
tel:024%20751%2071%2011
tel:14%20024
https://www.wijchen.nl/
http://www.vincentiuswijchen.nl/
http://www.sociaalwijkteamwijchen.nl/
http://www.meervoormekaar.nl/
http://www.wijchennoord.nl/
http://www.achterlo.nl/
http://www.gezondeafsprakenmetjekind.nl/
http://www.adviezenvooreengezondeopvoeding.nl/
http://www.hoesgym.nl/
http://www.sjorssportief.nl/
mailto:Henk.vanhaeften@gmail.com
http://www.wijchennoord.nl/
http://www.wijwijchen.nl/
http://www.sociaalwijkteamwijchen.nl/

