
 

 STICHTING SWAN  

De kracht van SWAN is dat zij (kwetsbare) burgers 
op weg helpt. De stichting: 

• stimuleert en faciliteert initiatieven van in-
woners die het welzijn in de gemeente be-
vordert; 

• richt zich op preventie en vroegtijdige signa-
lering van problemen; 

• biedt diensten en ondersteuning ter bevor-
dering van de zelfredzaamheid van inwo-
ners, opdat zij op eigen kracht kunnen 
(blijven) deelnemen aan de samenleving; 

• Stimuleert participatie van inwoners o.a. 
door middel van vrijwillige inzet; 

• doet dit in nauwe samenwerking met alle 
betrokkenen. 

Bovenstaande uit zich in verschillende activiteiten 
die de stichting dagelijks aanbiedt aan de inwo-
ners van de gemeente Neder- Betuwe.



Elke dag een verse maaltijd op tafel? 

Ja, dat kan.  Vrijwilligers van “Tafeltje Dekje” bezor-
gen elke dag  in Neder-Betuwe verse maaltijden. U 
stelt uw eigen menu samen uit de gevarieerde kaart. 
Tussen de middag bezorgt een vrijwilliger de maal-
tijd bij u thuis, 

Door het persoonlijke contact  en door het uitgebrei-
de aanbod van diensten en de signalerende functie 
kan men vaak langer zelfstandig blijven  wonen.Wij 
werken samen met Food Connect  in de dorpen Do-
dewaard, IJzendoorn en Ochten. Voor de inwoners 
van de andere dorpen, Kesteren en Opheusden wor-
den de maaltijden gekookt door woon- en dagactivi-
teitencentrum De Schutse in Kesteren.  

 

In Neder-Betuwe rijden twee bussen: Klaartje en 
Swobrik. Deze worden gebruikt voor vervoer van 
alle ouderen en mensen met een beperking. U 
kunt onze bussen gebruiken om boodschappen te 
doen, voor bezoek aan familie, kennissen, huis-
arts, diëtiste, pedicure, ziekenhuis, verzorgings- en 
ver- pleeghuis, bibliotheek, enz. 

Swobrik en Klaartje rijden van maandag t/m vrij-
dag van 09.00-22.00 uur en op zaterdag van 09.00-
18.00 uur. 

 

info@swanwelzijn.nl info@swanwelzijn.nl 

 
Lichaamsbeweging is belangrijk, ook voor ou-
deren. Daarom organiseert SWAN in de diverse 
kernen een aantal activiteiten zoals gymnastiek 
voor ouderen, internationaal dansen, spelle-
tjessoos, reisjes en gespreksavonden, koersbal, 
fietsen, zwemmen en sport voor 55plussers. 

U hoeft de marathon niet te lopen, maar zorg 
dat u de conditie en spieren blijft trainen: die 
nemen snel af naar mate je ouder wordt. 

Doe bijvoorbeeld mee met één van de MBvO-
activiteit in uw dorp, die hierboven beschreven 
staat..  

Er zijn natuurlijk ook mogelijkheden om thuis 
actief mee te doen. Bijvoorbeeld met stoelgym-
nastiek of met filmpjes als “Nederland in bewe-
ging”. 


