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"Het is bijzonder waardevol wat hier gebeurt" 
Gedeputeerde Henri Swinkels vol lof over wijkzuster en Samen Leren in de Wijk

Gedeputeerde Henri Swinkels van de provincie Noord-Brabant is onder de indruk van het 

wijkzusterproject en Samen Leren in de Wijk. Beide initiatieven van De Kruisvereniging 

Noord-Brabant noemde hij juweeltjes en voorbeelden voor anderen. Swinkels zei dit vrijdag 

30 november tijdens zijn werkbezoek aan het kantoor van de kruisvereniging. 

Bestuurders en leden van de kruisvereniging, wijkzus-
ters, zorgorganisaties, docenten en studenten praatten 
de gedeputeerde uitgebreid bij. “Ik heb vooral veel pas-
sie ervaren”, zei Swinkels na afloop. “Aan het wijkzus-
terproject vind ik bijzonder hoe goed het hele concept 
is doordacht. Wat hier geleerd is zou ook elders in Bra-
bant, Nederland en wellicht in de wereld in de praktijk 
gebracht moeten worden. Het is bijzonder waardevol 
wat hier gebeurt. Als we terug willen naar het wezen-
lijke van zorg en die goed thuis bij de mensen willen 
organiseren, dan is dit de route om dat te bereiken.” 

Op de werkvloer
Een ander initiatief van de kruisvereniging is Samen 
Leren in de Wijk. Hierbij krijgen studenten zorg en 
welzijn niet langer les in een schoolgebouw, maar op 
de werkvloer. Daardoor worden bij die lessen ook de 

Gedeputeerde Henri Swinkels onthult samen met student Miranda het logo van Samen Leren in de Wijk.

professionals van de zorginstellingen, vrijwilligers en 
zelfs bewoners en mantelzorgers betrokken. Zo kan ie-
dereen van elkaar leren. “Een andere manier van les-
geven is nodig”, concludeert Swinkels. “We leiden nu 
mensen op voor banen die over pakweg vijf jaar alweer 
een andere vorm hebben gekregen. Hoe leert dat nu 
beter dan in de praktijk kijken hoe zich dat ontwikkelt. 
Dat gebeurt hier al. Hier wordt de pioniersrol ingevuld.” 

Verbinden
Beide initiatieven passen volgens de gedeputeerde  
prima in het netwerkproject Samen Stérk. “Wij verbin-
den initiatieven met elkaar en voegen daar onze des-
kundigheid en netwerk aan toe”, legt hij uit. “Zo helpen 
we initiatieven te versterken, te versnellen en te verbin-
den. Met projecten als de wijkzuster en Samen Leren 
in de Wijk maken we de wereld stukken mooier.” 
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Studenten als auditor 
Kruisvereniging opnieuw koploper bij project
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Wie kan er beter beoordelen of de nieuwe opleiding voldoet aan de wensen van de leerlingen en 
de kwaliteitsnormen van de studie dan de studenten zelf? De Kruisvereniging Noord-Brabant is 
koploper in Nederland met de invoering van studentauditoren:  eigen studenten gaan de kwaliteit 
van de opleiding beoordelen. Op donderdag 6 december kwamen zes leerlingen van de opleiding 
Samen Leren in de Wijk in Roosendaal bijeen voor een training tot auditor. Hierbij waren ook de au-
ditoren van het Wijkzuster Keurmerk aanwezig, alsook de penningmeester van de Kruisvereniging 
Noord-Brabant. “Het is een unieke dag vandaag, de leerlingen krijgen de regie over de kwaliteit van 
hun eigen opleiding”, aldus  penningmeester Frans Fakkers. 

Professional
De auditorendag werd begeleid door 
Antonet Adolf, kwaliteitsadviseur en 
professionele auditor. Ze is verbon-
den aan het CKMZ en is tevens be-
trokken bij audits ten behoeve van het 
Wijkzuster Keurmerk. “Het was een 
bijzondere dag waarbij we samen de 
normen hebben vastgesteld waaraan 
de opleiding in de praktijk aan moet 
voldoen. Samen Leren in de Wijk.” 
De studenten hebben duo’s gevormd 
met de auditoren van de wijkzuster en 
in de vorm van interviews hebben zij 
van elkaar gehoord hoe e.e.a. in zijn 
werk gaat. “We hebben verteld hoe 
onze opleiding eruit ziet”, legt Esther 
Bloks (student opleiding Helpende ni-
veau 2) uit. “Zo heb ik bijvoorbeeld drie 
maanden boventallig meegelopen bij 
DAT Thuiszorg en ging ik naar werk-
plaatsen om wat ik in de praktijk had 
geleerd op te zoeken in de theorie. Dat 
is de omgekeerde wereld van hoe het 
vroeger was.” 

Leren door en met elkaar
Esther heeft zich evenals Carina,  
Regine, en Astrid aangemeld voor 
de opleiding tot auditor omdat ze het 
spannend vinden om bij de koplopers 
te horen. “We staan aan de wieg van 
een nieuwe vorm van leren in Neder-
land en door de audits leveren we een 
bijdrage aan de ontwikkeling van  het 
innovatieve concept”, aldus Carina. 
Ook de auditoren zijn enthousiast. “Het 
is leuk om deze gedreven studenten 
te helpen bij de ontwikkeling van een 
auditprogramma voor hun opleiding”, 
vertelt Jan. Hij is gepensioneerd leraar  
Nederlands en snapt heel goed hoe 
leuk het is voor studenten om zelf te 
mogen bepalen wat ze leren. “Het 
geeft hen meer verantwoordelijkheid 
en meer interesse in wat ze moeten 
leren. 

Kritisch
Ine Wildeman, voorzitter Kruisvereniging Oudenbosch en tevens al vijf jaar 
als auditor van de Wijkzuster bij Avoord, TWB, Suplus en DAT betrokken 
is van mening dat het auditeer van Samen Leren in de Wijk een goede 
ontwikkeling is. “Zelf ben ik opgeleid op de ouderwetse manier, jaren the-
orie leren en dan pas praktijk. Het is goed om door de audit de vinger aan 
de pols te houden en de kwaliteit van de opleiding en de praktijk steeds 
te toetsten binnen het toetsingskader van de leergemeenschap.” Anto-
net heeft inmiddels een auditpraktijkboek opgesteld naar aanleiding van 
de training. Tevens heeft ze een leidraad geschreven “Samen Leren in de 
Wijk”. Hierin staan belangrijke waarden, normen en criteria aan de hand 
waarvan de eerste nulmeting kan worden gemaakt. De eerste audit vond 
plaats op maandag 14 januari en daarna volgen er nog twee. Vanuit de 
audits wordt het beleid aangepast en meegenomen in de volgende audit. 
Zo ontstaat een continu proces van monitoring. 

Esther Bloks, student en Ine Wildeman, auditor hand in hand.



De Kruisvereniging Midden-Brabant, een afdeling van de Kruisvereniging 
Noord-Brabant, bestaat inmiddels meer dan tien jaar.

Enkele oprichters maken nog steeds deel uit van het bestuur. De tijd is dan ook 
aangebroken om aan verversing van het bestuursteam te denken.
Er zijn overigens ook nog andere redenen waarom twee bestuurders hun be-
stuurlijke taken willen gaan beëindigen.
Penningmeester Fons Melis ziet in zijn privé-omstandigheden een noodzakelijke 
aanleiding zijn functie neer te leggen en voorzitter Peter Korsmit treedt over niet 
al te lange tijd eveneens terug. 
Fons ziet graag dat zijn opvolging geregeld wordt tijdens de aanstaande leden-
vergadering in april. Peter is bereid aan te blijven totdat een zich aangediende 
kandidaat voor de functie is ingewerkt.

Het bestuur roept leden van de Kruisvereniging Midden-Brabant die het bestuur 
willen versterken bij deze dan ook op zich te melden.
Die gelegenheid bestaat tot 1 april aanstaande. 
Heeft u belangstelling, dan kunt u een e-mail sturen naar gitavdzant@gmail.com.

Het bestuur ziet met belangstelling uw aanmelding tegemoet.

Activiteiten Kruisvereniging Oudenbosch
Reanimatie-AED
Binnenkort start weer de cursus Reanimatie-AED voor beginners/herhaling. 
Informatie: J. v.d. Plas, tel. 0165-320309 of 06-53295988.

Lekker Vitaal
Bij voldoende belangstelling start de cursus Lekker Vitaal. Hierbij komen aan bod: het 
verbeteren van je lifestyle, anders eten en bewegen onder begeleiding in de natuur. 
Informatie: Trudy Poots, tel. 06-40592992.

Knuffelzwemmen
In zwembad De Baarlebossche in Oudenbosch vindt knuffelzwemmen voor moeders/va-
ders met hun baby/peuter plaats, tegen een gereduceerd tarief. 
Informatie: J. v.d. Plas, tel. 0165-320309 of 06-53295988.

Gratis uitleen
Op vertoon van de lidmaatschapskaart van de kruisvereniging kunnen loophulpmiddelen, 
looprekken, rollators en rolstoelen gratis geleend worden. Deze service vindt plaats in 
samenwerking met de Rolstoelcentrale.
Informatie: mevrouw R. Broos, tel. 0165-314259. 

Zwemmen
Leden van de kruisvereniging kunnen elke donderdag van 09.30 tot 10.30 uur met korting 
zwemmen in zwembad De Baarlebossche in Oudenbosch. 

Bewegen voor ouderen
In samenwerking met de KBO vindt Bewegen voor ouderen elke maandag van 11.00 tot 
12.00 uur plaats in de Vossenberg in Oudenbosch. 

Kruisvereniging Midden-Brabant zoekt 
verse bestuurskrachten
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Voor de nabije toekomst zitten we met een gigantische opgave. Om aan alle zorgvragen te 

voldoen, zou over twintig jaar een op de vier mensen in de zorg moeten werken. Dat is niet 

te realiseren. Zorg kan niet alleen door professionals gedaan worden. Daarvoor hebben we 

er te weinig. Met elkaar moeten we ervoor zorgen dat iedereen prettig oud wordt. Dat is de 

basis waaruit ‘Samen Leren in de Wijk’ is ontstaan.

"Iedereen leert van elkaar"
Samen Leren in de Wijk houdt de zorg overeind

Henk van Tilborg en Joke Voermans zijn beiden be-
trokken bij ‘Samen Leren in de Wijk’. Daarbij krijgen 
studenten zorg en welzijn naast praktijk- ook theorieles 
op de werkvloer, dus in een woonzorgcentrum en in 
de wijk. “De opleiding volgen zij veelal naast hun werk 
in de zorg. Dat kan op niveau 2, 3, 4 en in een vorm 
tussen 2 en 3. We noemen ze geen studenten, maar 
Collega’s In Opleiding, oftewel CIO”, vertelt Joke. “Die 
naam past hen beter. Op de werkvloer leren zij alles. 
Theorie en praktijk gaan letterlijk hand in hand.”
 
Op onderzoek uit
Deze aanpak kent vele voordelen. “Wat de CIO’s mee-
maken in de praktijk roept vragen op. Daarmee gaan 
ze aan de slag. Ze gaan op onderzoek uit en worden 
daarbij gecoacht door de docent. Hierdoor gaan ze 
snel de verdieping in en komen ze eerder op hun eind-

niveau”, constateert Joke. “Het spreekwoord zegt ‘Al 
doende leert men’ en dat is echt zo.”
Anderhalf jaar geleden is ‘Samen Leren in de Wijk’ 
gestart op drie woonzorgcentra. “Inmiddels zitten we 
op elf plaatsen. Daar hebben we zeven leergemeen-
schappen”, meldt Henk. “In elke leergemeenschap 
zit volgens een vast rooster drie uur lang een docent, 
waar de CIO kan aankloppen. Een uur daarvan wordt 
besteed aan een vast thema, verzorgd door een des-
kundige. Ook de wijkzusters schuiven aan. De CIO’s 
kunnen bij hen terecht met vragen uit de praktijk.” “Het 
is leren van verhalen”, vult Joke aan. “Vroeger zat je in 
een schoolgebouw en werd je volgestopt met informa-
tie uit boeken en met powerpoints. Maar dat voegt niets 
toe. Verhalen blijven hangen.”

Henk van Tilborg en Joke Voermans in de leergemeenschap in Fijnaart, in het restaurant van woonzorgcentrum Fendertshof met de 
koektrommel op tafel.
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Iedereen leert van elkaar
Het zijn echter niet alleen de Collega’s In Opleiding 
die studeren en de docenten die coachen. “Dat is het 
mooie van deze werkwijze”, zegt Henk met een gro-
te glimlach. “Iedereen leert van elkaar. Dat geldt ook 
voor de collega’s in de zorg, de vrijwilligers, de man-
telzorgers, de bewoners van het woonzorgcentrum en 
iedereen uit de omgeving. Dat is bittere noodzaak. We 
zullen steeds meer onze partner, familielid, buurman of 
buurvrouw moeten helpen. Dan is het wel handig dat je 
een beetje weet hoe je dat moet doen. Dat organiseren 
we met Samen Leren in de Wijk. Heel simpel, door de 
deuren van de woonzorgcentra open te zetten en te 
zeggen: ‘Hier is gratis koffie, kom eens binnen’. Niet 
alleen om iets te halen, maar ook om te brengen. Men-
sen komen binnen, doen hun verhaal en vragen wat zij 
kunnen betekenen voor een ander. Neem de mensen 
die als vrijwilliger in een woonzorgcentrum werken. Die 
hebben een schat aan levenservaring en kunnen op 
alle terreinen ervaring overdragen.”

Talenten en passies
Samen Leren in de Wijk telt momenteel tweehonderd 
Collega’s In Opleiding. “Iedere maand stromen er nieu-
we deelnemers in. Begin maart hebben we de eerste 
diplomakandidaten”, vertelt Joke. “Aan de opleiding is 
een degelijk instituut verbonden, dat bevoegd is om 
diploma’s uit te geven. Maar het diploma is niet het 
belangrijkste. De maatschappij is zo systematisch in-
gericht. Talenten en passies zijn van ondergeschikt be-
lang geraakt en dat is juist waar wij de nadruk op leg-
gen. Wat zijn je talenten, waarin zit je passie en waar 
kunnen we in de leergemeenschap gebruik van ma-
ken? Iedereen die erbij betrokken is heeft er plezier in. 
We proberen dan ook een huiskamersfeer te creëren 
met de koektrommel op tafel. En iedereen is welkom 
en draagt zijn steentje bij. In die sfeer gaat het leren 
ontspannen en is de motivatie groot.” 

De website van De Kruisvereniging Noord-Brabant is vernieuwd. Wie naar 

www.dekruisvereniging.nl surft ziet in eerste instantie dat de vertrouwde kleuren blauw en 

groen in ere zijn hersteld. De veranderingen gaan veel verder. 

Website kruisvereniging vernieuwd en 
overzichtelijker

Uit reacties van bezoekers bleek dat de vorige 
website minder gebruiksvriendelijk was dan ge-
dacht. Vooral de leesbaarheid van de teksten 
was niet optimaal. Daarom is bij de nieuwe site 
gekozen voor een witte achtergrond, waarop de 
zwarte tekst duidelijk naar voren komt. 

Per regio
De website is bovendien per regio ingedeeld. 
Onder elke regio staan overzichtelijk de wijkzus-
ters en -broeders, de winkels en organisaties 
waar ledenvoordeel te behalen is en de agenda 
van de bijeenkomsten van ‘Samen Leren in de 
Wijk’. 

Informatie
Met een enkele druk op de muis zijn ook de wijk-
zusters te vinden, kan men lid worden van de 
kruisvereniging, verschijnt informatie over het 
keurmerk, vindt u de kruisvereniging bij u in de 
buurt, komt u bij het laatste nieuws en treft u de 
contactgegevens aan. In de toekomst wordt de 
site waarschijnlijk nog uitgebreid met een chat-
functie en video’s. Het is dus zeker de moeite 
waard om regelmatig een bezoek te brengen 
aan www.dekruisvereniging.nl 
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"Luisteren naar de problemen waar mensen 
tegenaan lopen"

Vicevoorzitter Kruisvereniging Noord-Brabant doet gooi naar statenzetel

Woensdag 20 maart mogen we weer naar de stembus. Dit keer om de Provinciale Staten 

te kiezen. Zij controleren de Gedeputeerde Staten, het bestuur van de provincie. In Noord- 

Brabant is Jürgen Stoop uit Bergen op Zoom een van de kandidaten voor een zetel in de 

Provinciale Staten. 

Jürgen is vicevoorzitter van De Kruisvereniging 
Noord-Brabant en voorzitter van Kruisvereniging Ber-
gen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat. De ervaringen 
die hij opdoet bij de kruisvereniging hoopt hij mee te 
nemen naar het provinciehuis in Den Bosch. 
“Als de initiatieven vanuit de mensen komen, kan daar 
iets heel moois uit ontstaan. Een goed voorbeeld daar-
van zijn de resultaten die de kruisvereniging de afgelo-
pen jaren heeft geboekt. Neem het initiatief ‘Wij Willen 
de Wijkzuster Terug’. Dat is ooit ontstaan als een klacht 
van bezorgde leden. Zij vonden dat het aanbod van 
de zorg niet aansloot bij de vraag van de zorgvragers. 
Naar hen is geluisterd en de wijkzuster is terug”, al-
dus Jürgen. “Ik heb daarvan geleerd dat je moet gaan 
naar de mensen om wie het gaat, dat je luistert naar de 
problemen waar zij tegen aanlopen en hen mee laat 
denken over een goede oplossing voor die problemen. 
Dat neem ik zeker mee naar de provincie.” 

Onafhankelijk
De kruisvereniging onderscheidt zich volgens de Berge-
naar op een essentieel punt van andere zorgorganisa-
ties. “De kruisvereniging is onafhankelijk. Dat heeft als 
groot voordeel dat je niet gebonden bent aan één partij. 
Je kunt verschillende partijen bij elkaar brengen, zon-
der dat je te maken hebt met belangenverstrengeling. 
De kruisvereniging heeft niet alleen zorgaanbieders bij 
elkaar gebracht in de zorgcoöperatie Wijkzuster, maar 
heeft ook gezorgd voor het Keurmerk Kruiswerk en de 
verbinding met het zorgonderwijs.” 

Trots
De kandidaat voor Provinciale Staten is blij voorzitter 
en vicevoorzitter te mogen zijn. “Ik ben er trots op dat 
ik deel mag uitmaken van het algemeen bestuur van 
de kruisvereniging”, zegt hij welgemeend. “We hebben 
de afgelopen jaren veel bereikt, waarbij de eer voor-
al mag gaan naar onze voorzitter Henk van Tilborg en 
onze penningmeester Frans Fakkers. Het is bij weinig 
mensen bekend welke inspanningen zij hebben ver-
richt om het wijkzusterproject van de grond te trekken 
en daar tot op het hoogste niveau steun voor te vinden. 
De kruisvereniging weet de ministeries goed te vinden 

en vice versa. Een laatste ontwikkeling waar ik met veel 
bewondering naar kijk is ‘Samen Leren in de Wijk’. Het 
mooie daarvan is dat niet alleen studenten hun kennis 
opdoen in de praktijk, maar ook dat mensen uit de omge-
ving de lessen kunnen volgen en daarmee bijvoorbeeld 
hun taak als mantelzorger kunnen verlichten.” 

Jürgen Stoop staat als nummer 10 op de kandidatenlijst 
van het CDA. 

Jürgen Stoop, vice-voorzitter De Kruisvereniging Noord-Brabant.
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Gemeente Roosendaal

Audicien Service
Ledenvoordeel: bij aankoop van 3 
pakjes hoortoestelbatterijen 2 pakjes 
gratis. 10% korting op gehoorbe-
scherming.
All Ears Hoorzorg,Mill Hillplein 11, 
Roosendaal, T: 0165 - 567900

Ledenvoordeel: 10% korting bij 
aanschaf van een Sennheiser. 10% 
korting bij aanschaf van een telefoon 
voor slechthorenden, keuze uit heel 
het assortiment. Schoonenberg 
Hoorcomfort, Nieuwe Markt 46, 
Roosendaal, T: 0165 - 521503. 

Fiets Service
Ledenvoordeel: 12,5% korting op 
een nieuwe fiets, fietsonderdelen en 
accessoires, n.v.t. op fietsplan of in 
combinatie met inruil. Reclamatie 
achteraf niet mogelijk. Schrauwen 
Fietsen Gastelseweg 12, Roosen-
daal, T: 0165 - 535085.

2e Handsboeken Service
Ledenvoordeel: 10% korting op 2e 
handsboeken. 
Boekenwurm, Molenstraat 91, 
Roosendaal.

Kapper Service
Ledenvoordeel: over 10 behande-
lingen 10% korting. 
Jullienne Logghe, T: 06-21648282. 
Conny Luijks, T: 06-10507491. 
Rivièra hairstyles, T: 06-27832071.

Kleding & Foundation Service
Ledenvoordeel: 10% korting op 
damesmode en foundation.
Beauty Mode, Kalsdonksestraat 
176, Roosendaal, T: 0165 - 537888.

Mindfulness training Service
Ledenvoordeel: 10% korting op 
een Mindfulness training. Marianne 
Knops, T: 0165 - 554763.

Orthopedie ServiceLedenvoor-
deel: Leden krijgen € 15,- korting op 
comfort schoenen & € 10,- korting 
op inlegvoorzieningen. 
Wellness Comfort Shoes by Van 
der Linden, Jan  
Vermeerlaan 253a, Roosendaal, 
T: 0165 - 541537.

Gemeente Roosendaal

Pedicure Service
Ledenvoordeel: 50% korting op de 
10e behandeling. Als het niet wordt 
vergoed door de zorgverzekeraar. 
Lid van Provoet. (A= ambulant) 
Medisch pedicure Voetverzorging 
Eva,  
T: 06-82975365, 0032 (0)366 42 571
(A) Angelique Reijnders, T: 0165 - 
569812.
(A) Medisch Pedicure Margot van 
Paasschen, T: 0165 - 559963.
’t Voetenhuys, T: 06-10968969, 
0165 - 330733.
Elly Brans, T: 0165 - 599947, 
0622371374. 
Medisch Pedicure Ryanne, 
T: 0165 - 553457, 06-21876053. 
Voetpraktijk Brigitte Heeren, 
T: 06-57261848,
Pedicure Praktijk Roosendaal,  
T: 0165-328367.
MAVOLA totale voetverzorging, 
Medische pedicure T: 0165-548364.

Sportmassage Service (ook voor 
niet-sporters):
Ledenvoordeel: 50% korting op de 
zesde behandeling. Bel voor een af-
spraak. MassagePraktijk Roosen-
daal (massagetherapeut), T: 0165 - 580433.

Tandprothetische Service:
Ledenvoordeel: Bij afname van een 
volledige onder- en/of bovenprothe-
se ontvangt u als kruislid 25 euro 
korting op de eigen bijdrage. 
E.M.J. van Hasselt, komt aan huis, 
T: 0165 - 822316.

Voetreflexzone therapie service:
Ledenvoordeel: 10% korting op een 
voetreflex therapie behandeling.
Lia van Gastel, praktijk in Putte, 
liavangastel@telenet.be, T: (0032) 
36085201, mob.  (0031) 655751920.
MassagePraktijk Roosendaal (mas-

sagetherapeut), T: 0165 - 580433.

Gemeente Steenbergen

Bewegen & Sport Service
Ledenvoordeel: geen inschrijfkos-
ten.Fitcentrum Dinteloord, Van 
Heemskerckstraat 13, Dinteloord, 
T: 06-23828113.

Matras, Tapijt, Banken & Stoelen 
Schoonmaak service
Ledenvoordeel: gereduceerde tarie-
ven voor het schoonmaken van uw 
matras, tapijt, banken & stoelen, aan 
huis. MATRASSCHOON, 
T: 06-22914343.

Kapper Service
Ledenvoordeel: over 10 behande-
lingen 10% korting.
Marjo, T: 06-13749671.

Pedicure Service
Ledenvoordeel: 50% korting op de 
10e behandeling. Als het niet wordt 
vergoed door de zorgverzekeraar. 
Lid van Provoet. (A= ambulant) 
(A) Medisch Pedicure Christa Jan-
sen, T: 06-21832374.

Scootmobielen & Auto-aanpassin-
gen Service:
Ledenvoordeel: 15% korting op 
aanschaf van een scootmobiel. & 
12,5% korting op autoaanpassingen, 
indien technisch mogelijk. Auto 
Helmons, Karel Doormanstraat 6, 
Dinteloord,T: 0167 - 524510.

Voetreflexzone therapie service:
Ledenvoordeel: 10% korting op een 
voetreflex therapie behandeling.
Conny van der Ree, 
T: 06-20987351.

Gemeente Etten Leur

Audicien Service
Ledenvoordeel: 10% korting bij 
aanschaf van een 
Sennheiser. 10% korting bij aanschaf 
van een telefoon voor slechthoren-
den, keuze uit heel het assortiment.
Schoonenberg Hoorcomfort, Bis-
schopmolenstraat 8, Etten Leur, 
T: 076 - 5010739.

SERVICEPAKKET kortingen per gemeenten. Op vertoon van uw geldig lidmaatschapskaartje.

8



 9

Gemeente Moerdijk

Bewegen & Sport Service
Ledenvoordeel: 10% korting op een 
los kaartje voor het zwembad.
Optisport, De Niervaert  Klundert, Het 
Buitendiep Willemstad, De Bosselaar 
Zevenbergen. T: 0168 - 404848.

Life-coach / Vitaliteitcoach Service
Ledenvoordeel: 15% korting op 
coachegesprek 
Egomotion, Kraaiendijk 25, Heijnin-
gen, T: 06-40178605.

Opticien Service
Ledenvoordeel: 10% korting op 
montuur bij aankoop van bril met 
krasvaste super ontspiegelde gla-
zen. 
Van der Ham brillen, Noord Ha-
ven 64 te Zevenbergen, T:  0168 - 
329861.

Pedicure Service
Ledenvoordeel: 50% korting op de 
10e behandeling. Als het niet wordt 
vergoed door de zorgverzekeraar. 
Lid van Provoet. (A= ambulant) 
Rian van Laarhoven, T: 0168 - 
463202.
Trudi Kannekens, T: 06-28416400.
(A) Medisch Pedicure Hennie 
Visser Voetverzorging, Diabetische 
& Reumatische aantekening. 
T: 06-21414579.
Jolanda Santbergen, T: 0168 - 
850666.

Gemeente Halderberge

Kapper Service
Ledenvoordeel: over 10 behande-
lingen 10% korting.
Verena Veeke, T: 06-46723579

Opticien Service
Ledenvoordeel: leden krijgen 10% 
korting op alle aangeschafte brillen 
& lenzen. Mol Brillen, Markt 58 in 
Oudenbosch, T: 0165 - 312602.

Pedicure Service
Ledenvoordeel: 50% korting op de 
10e behandeling. Als het niet wordt 
vergoed door de zorgverzekeraar. 
Lid van Provoet. (A= ambulant) 
Joyce Lazeroms, T: 0165 - 316946, 
06 -22659514.

Gemeente Bergen op Zoom

Audicien Service
Ledenvoordeel: bij aankoop van 3 
pakjes hoortoestelbatterijen 2 pakjes 
gratis. 10% korting op gehoorbe-
scherming. All Ears Hoorzorg, Ant-
werpsestraat 149, Bergen op Zoom, 
T: 0164 - 245264.

Ledenvoordeel: 10% korting bij 
aanschaf van een Sennheiser. 10% 
korting bij aanschaf van een telefoon 
voor slechthorenden, keuze uit heel 
het assortiment. 
Schoonenberg Hoorcomfort, St. 
Josephstraat 6, Bergen op Zoom, 
T: 0164 - 245030. 

Kapper Service
Ledenvoordeel: over 10 behande-
lingen 10% korting. 
Marjo, T: 06-13749671.
Marian Lakeman, T: 06-20078256.
Debbie’s Pedicure, T: 06-21979073.
De salon pedicure, T: 06-30154489.

Orthopedie Service
Ledenvoordeel: 10% korting op 
comfortschoenen bedoeld voor inleg 
steunzolen. Taalman Schoenser-
vice, Wassenaarstraat 19, Bergen 
op Zoom, T:  0164 - 234206. 

Pedicure Service
Ledenvoordeel: 50% korting op de 
10e behandeling. Als het niet wordt 
vergoed door de zorgverzekeraar. 
Lid van Provoet. (A= ambulant) 
H. Siderius, T: 0164 - 266133, 
06-10557779. 

Podologie service (fysiotherapeu-
tisch benaderd):
Ledenvoordeel: 25% korting op 
loopopname d.m.v. film met inclusief 
beoordeling en advies bij problemen 
tijdens ADL en sport. 
’t Patronaat, Slotweg 10, Lepel-
straat, T: 0164 - 630763.

Tandprothetische Service:
Ledenvoordeel: Bij afname van een 
volledige onder- en/of bovenprothe-
se ontvangt u als kruislid 25 euro 
korting op de eigen bijdrage. 
Klaassen mondzorg totaal, 
Stationplein 11, Bergen op Zoom, 
T: 0164 - 246472.

Gemeente Bergen op Zoom

Therapeutische & elastische kou-
sen Service:
Ledenvoordeel: Bij aanschaf van 
accessoires , zoals handschoenen, 
huidcrème  en aantrekhulpen, krijgt 
u 15% ledenkorting. Marga Aarts, 
Dorpsstraat 66, Halsteren, 
T: 0164 - 686496.

Voetreflexzone therapie service:
Ledenvoordeel: 10% korting op een 
voetreflex therapie behandeling.
Ria Hermans, T: 0164 - 235707. 

Gemeente Rucphen

Kapper Service
Ledenvoordeel: over 10 behande-
lingen 10% korting. 
Verena Veeke, T: 06-46723579. 
Rivièra hairstyles, T: 06-27832071.

Opticien Service
Ledenvoordeel: 10% korting op een 
complete bril (montuur + glazen). 
Optiek van Meer, Poppestraat 2a in 
St. Willebrord, T: 0165 - 383335.

Pedicure Service
Ledenvoordeel: 50% korting op de 
10e behandeling. Als het niet wordt 
vergoed door de zorgverzekeraar. 
Lid van Provoet. (A= ambulant) 
Voetylicious Pedicuresalon 
Wendy, T: 06-55178026.

SERVICEPAKKET kortingen per gemeenten. Op vertoon van uw geldig lidmaatschapskaartje.

Gemeente Woensdrecht

Pedicure Service
Ledenvoordeel: 50% korting op de 
10e behandeling. Als het niet wordt 
vergoed door de zorgverzekeraar. 
Lid van Provoet. (A= ambulant) 
(A)Marlies Jansen, 
T: (0164)613034.
Medische pedicure praktijk 
Voeture, T: 0164-653173.
Voetverzorging Debby Foorthuis, 
diabetische en reumatische voet, 
T: 06-51556447.
(A) Voeten & Meer, T: 06-25074999.



“Van cliënten wordt tegenwoordig steeds 

meer eigen inzet en verantwoordelijkheid 

gevraagd.  Maar dat is niet voor iedereen 

weggelegd, zeker als goede communica-

tie een probleem is.  

Ik kan mij de situatie van een cliënt nog heel goed 
herinneren. Een alleenstaande Angolese vrouw was 
pas in de wijk komen wonen waar ik wijkzuster was. 
Mevrouw woonde bijna een jaar in Nederland, sprak 
alleen Frans en verstond nauwelijks Nederlands. De 
woonconsulente van de woningstichting vroeg of ik 
mevrouw zou kunnen bezoeken, omdat zij vragen 
had over haar medicatie. Goed dat ik eindexamen 
Frans gedaan heb, maar toch met mijn woorden-
boek in mijn tas ben ik naar mevrouw toe gegaan. 
Het bleek dat zij diabetes heeft en sinds kort insuline 
moest spuiten. In het ziekenhuis was haar wel een 
en ander uitgelegd, maar vanwege de taalbarrière 
had ze er niet veel van begrepen. Ik heb echt de tijd 
genomen om rustig met haar te praten, in mijn beste 
Frans. Mevrouw gaf aan dat ze niet goed wist hoe ze 
bij zichzelf insuline moest spuiten en hoe het bloed- 
suikerprikken in zijn werk gaat.

Ik heb haar eerst de gelegenheid gegeven om te laten 
zien wat ze al kon en wat ze wist. Vervolgens hebben we 
het op de juiste manier injecteren van insuline doorgeno-
men. Ik mocht van mevrouw gelukkig contact opnemen 
met de praktijkondersteuner van de huisarts (POH). Sa-
men met haar heb ik mevrouw geadviseerd en geïnstru-
eerd hoe om te gaan met haar diabetes, het injecteren van 
insuline en het controleren van de bloedsuiker. Op deze 
manier was zij in vrij korte tijd in staat om zelf de regie en 
verantwoordelijkheid ten aanzien van haar gezondheid op 
te kunnen pakken. En als wijkzuster is het goed om te 
ervaren dat het hebben van korte lijntjes met je netwerk-
partners heel waardevol is.”
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Tamoil Service: 
Met de Tamoilkaart via de Kruisver-
eniging krijgt u 10 cent korting per 
liter (als bij de pomp al korting wordt 
gegeven dan krijgt u altijd de hoogste 
korting): aanvragen via de Kruis-
vereniging, 0165-555915 of  info@
dekruisvereniging.nl o.v.v. 'Tamoil 
Aanvragen' en uw lidnummer.  

Collectiviteitskorting bij VGZ: 
7% korting op de basis verzeker-
ing,  10% korting op de aanvullende 
verzekeringen & 10% korting op de 
tandartsverzekeringen. 
Collectiviteitsnummer: 3775  
aanmelden: www.vgz.nl/rkvbrabant

Collectiviteitskorting bij CZ:
5% korting op de basis. verzekering. 
Collectiviteitsnummer: 2376121
Voor de korting belt u naar uw 
zorgverzekeraar.

Gemeente Breda

Pretparken service:
Ledenvoordeel: € 6,-- entree voor u 
en iedereen die u meeneemt. Vraag 
de bon aan via de Kruisvereniging, 
0165-555915. Reptielenhuis De 
Aarde, Breda.

Senioren Mondzorg Service
Ledenvoordeel: Bij nieuwe inschrij-
ving gratis elektrisch tandenborstel. 
Tridenzo Mondzorg, Vijfhagen 43, 
Breda, T: 076-5324960.

Tandprothetische Service:
Ledenvoordeel: Bij afname van een 
volledige onder- en/of bovenprothe-
se ontvangt u als kruislid 25 euro 
korting op de eigen bijdrage.  
Levident Zundert, Molenstraat 132, 
zundert, T: 076 - 5990506.

SERVICEPAKKET kortingen per gemeenten. Op vertoon van uw geldig lidmaatschapskaartje.

Ena van den Berge, wijkzuster Fijnaart, 
Heijningen, Standdaarbuiten

Gemeente Tilburg

Maaltijden Service 
Ledenvoordeel: 5% korting Puur 
Culinair, gerechten en maaltijden, 
sous-vide (luchtdicht gegaard in 
water) bereid. T: 013-4645446

Orthopedie Service
Ledenvoordeel: 10% korting. 
DIRVEN schoenen, Schouwburgring 
51, Tilburg. T: 013 - 3034184.

Personenalarmering Service:
Ledenvoordeel: €2,50 korting op 
de maandkosten. Leden betalen 
€15,00 per maand. Plaatsingskosten 
éénmalig € 35,00 en de administra-
tiekosten zijn éénmalig € 16,00.
M-alert, T: 0413 - 273 155

Runningtherapie service: 
Ledenvoordeel: 10% korting op de 
cursus,www.runningtherapietilburg.nl



Zorgwinkels: hier krijgt u 15% korting op de producten in de winkel, ook kunt u hier terecht voor GRATIS loophulpmid-
delen:
Timmers Medicare, Kade 51, 0165-560609, di t/m vrij 9.00 – 17.00 & za 10.00 – 16.00 uur (maandag gesloten)
Medipoint TWB Roosendaal, Belder 2-4, 088-1020100, ma t/m vr 08.30-17.00 & za 10.00-14.00 uur
Medipoint TWB Bergen op Zoom, Boerhaaveplein 9a, 088-1020100, ma t/m vr 08.30-17.00 uur
Medipoint Etten Leur, Kerkwerve 50, 088-1020100, ma t/m vr 09.00-17.30 uur 
thuiszorgwinkel Mediplus, Ettensebaan 27, Breda, 076-7115100, ma t/m vr 09.00 - 17.30 uur & za. 10.00 - 16.00 uur
Stelcomfort Zevenbergen, Campagneweg 1, 0168-331300, ma t/m vr 09.00 - 17.30 uur
4AllAges Halsteren, Dorpsstraat 66, 0164-682005, maandag gesloten, di t/m vr 09.30 - 12.30 & 13.00 - 18.00 uur, 
za 09.30 - 12.30 & 13.00 - 16.00 uur

Zorgwinkels: hier krijgt u alleen 15% korting op de producten in de winkel. Geen uitleenpunt voor loophulpmiddelen
Medipoint Breda, Slingerweg 87, 088-1020100, ma t/m vr 08.30-17.00 uur, za 10.00-14.00 uur
Medipoint Oosterhout, Heuvelstraat 1B, 088-1020100, ma t/m vr 09.00-17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur
Medipoint Tilburg, Lage Witsiebaan 2A, ma t/m vr 09.00-17.30 uur, za 10.00 - 16.00 uur & Hilvarenbeekseweg 60-14, 
ma t/m vr 09.00 - 17.00 uur, zaterdag gesloten, 088-1020100. Ook in alle andere locaties van Medipoint in Nederland 
krijgt u op vertoon van uw geldig ledenpas 15% korting.

Uitleenpunten: hier kunt u alleen terecht voor gratis loophulpmiddelen (krukken, looprekken en rollators) . Deze 
kunt u 4 maanden kosteloos gebruiken. De uitleen loopt via de Rolstoelcentrale, 0165-329707.
Rolstoelcentrale, Parklaan 79 - Roosendaal, 0165-329707, ma t/m vr 10.00 - 16.00 uur 
Elisabeth Vuchterhage - Antwerpenstraat 93, Breda, 076-5729333, ma t/m vr 09.00 - 17.00 uur
Antonius Abt - Hoofdstraat 2, Terheijden, 076-5932910, ma t/m vr 16.30 - 18.30 uur
Fendertshof - Kerkring 21, Fijnaart, 0168-331500, ma t/m vr 09.00 - 12.00 uur
Woonzorgcentrum de Zeven Schakels - Kasteelweg 5, Zevenbergen, 0168-323350, ma t/m vr 10.00 - 12.00 uur
St. Elisabeth - Wouwseweg 21, Roosendaal, 0165-592400, ma t/m vr 09.00 - 17.00 uur
TWB Thuiszorg met Aandacht - Lindenburg 12, Roosendaal, 088-5602466, ma, di, do, vr 10.00 - 16.00 uur 
TWB Thuiszorg met Aandacht - Kloosterstraat 11, Wouw, 088-5602467, ma t/m do 10.00 - 16.00 uur
TWB Thuiszorg met Aandacht - Kapelaan Molstraat 48, Halsteren, 088-5602465, ma, di, wo, vrij 10.00 - 16.00 u
Uitleenpunt Tilburg - alleen telefonisch 06-24428642
Uitleenpunt Oudenbosch - Rika Broos-Dictus, Vlierstraat 3, Oudenbosch, 0165-314259, ma 09.30 - 10.30 uur, 
donderdag 14.30 - 15.30 uur en vrijdag 18.30 - 19.30 uur.
Scootmobielshop.nu (Autobedrijf Helmons), Karel Doormanstraat 6, Dinteloord, 0167-524035, ma t/m vrij 
08.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur.

(alleen voor leden woonachtig in Hoeven en Bosschenhoofd)
Uitleenpunt Hoeven, Bosschenhoofd - De Halderberg 54, Hoeven, 0165-851011, ma, wo, vrij 10.00 - 11.00 uur, 
dinsdagmiddag 13.30 - 14.30 uur & donderdagavond 18.30 - 19.30 uur

EXCLUSIEF BIJ DE KRUISVERENIGING 
GRATIS LOOPHULPMIDDELEN LENEN

De gratis uitleen van loophulpmiddelen loopt via een aantal uitleenpunten, zie adressen hieronder. Als extra service 
brengt de Rolstoelcentrale de loophulpmiddelen desgewenst thuis en haalt ze ook weer op, tegen een kleine kilometer-
vergoeding.  Neem uw geldig lidmaatschapskaartje mee, ook als u artikelen wilt lenen!

Colofon
Kruisvenster is het ledenblad van de Kruisvereniging Noord-Brabant. Hoofdredacteur: Frans Fakkers. Tekst: Jan Willem 
van Bodegom, Elles Jansen. Eindredactie: Jan Willem van Bodegom. Opmaak: Dessain. Foto’s: Jan Willem van Bode-
gom, Elles Jansen. Telefoon: (0165) 555915. Email: redactie@dekruisvereniging.nl
Correspondenten: Bergen op Zoom: dhr. Jürgen Stoop. Halderberge: mevr. Ine Wildeman. Roosendaal: dhr. Jac Bovens. 
Steenbergen: dhr. Ruud Blok. Moerdijk: dhr. Leo van Wijngaarden. Tilburg: dhr. Peter Korsmit

www.dekruisvereniging.nl | info@dekruisvereniging.nl | facebook.com/kruisvereniging | postbus 1378, 4700 BJ Roosendaal

Noord
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Op 1 september 2018 heropende Rolf Timmers op het vertrouwde adres aan de Kade 51 de alom bekende 
medische hulpmiddelenzaak van Roosendaal. “Het is al heel lang een familiebedrijf, maar begin vorig jaar 
ging het helaas mis”, vertelt Rolf. Te hoge kosten lagen ten grondslag aan het faillissement maar Rolf ver-
zamelde alle moed en maakte een herstart. “Ik sta nu zelf grotendeels in de winkel en heb ons assortiment 
teruggebracht naar de kern:  verkoop en uitleenpunt van medische hulpmiddelen. Hierbij kan je denken aan 
allerlei rollators, rolstoelen, ADL-materialen (die helpen bij algemene dagelijkse handelingen) , bandages en 
ook meten wij steunkousen aan.”

Terug van weggeweest: Timmers MediCare
Leden van de Kruisvereniging krijgen 15% korting op producten

Samenwerking Kruisvereniging
Zoals voorheen heeft Timmers ook de samenwerking met De Kruisvereniging Noord-Brabant weer opgepakt. “Leden 
kunnen hier terecht voor gratis uitleen van loophulpmiddelen,  zoals rollators en krukken. Daarnaast krijgen de leden 15% 
korting op aanschaf van producten.” Timmers werkt ook samen met de zorgverzekeraars en is uitleenpunt voor bedden,  
toiletstoelen, toiletverhogers, papegaaien en andere middelen waarvan de uitleen vanuit de zorgverzekeraar vergoed 
wordt.
Timmers MediCare werkt nauw samen met een ergotherapeut. “Hij kan samen met de wijkzuster kijken welke aan-
passingen nodig zijn om het leven thuis aangenamer te maken voor de mensen zodat zij langer thuis kunnen wonen.” 
Ook is er tweemaal per week spreekuur van een orthopedisch instrumentmaker voor allerlei orthesen, zoals korsetten, 
polsspalken, kniebandages etc, en houdt een podoloog spreekuur voor mensen met voetproblemen.

   Timmers MediCare – Kade 51 – 4703 GC  ROOSENDAAL. Tel. 0165 – 560 609 
   www.timmersmedicare.nl 
   info@timmersmedicare.nl
   Dinsdag t/m vrijdag open van 9.00 – 17.00 en op zaterdag van 10.00 – 16.00 uur 
   (maandag gesloten).

Rolf Timmers, Timmers MediCare.

Betrokken & Dichtbij!!!
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Laura van der Velden  (23 jaar) is wijkzuster van Dinteloord. Zij volgt Sheela Punt op die 

wijkzuster is geworden in Willemstad en Steenbergen. 

Wijkzuster Laura van der Velden vindt 
vertrouwen heel belangrijk

In het derde jaar van de opleiding HBO-V 
liep Laura stage in de wijk bij Sheela Punt. 
Hierna volgde nog een aantal ander sta-
ges, onder andere op de kinderafdeling 
van het ziekenhuis. “Ik vond mijn stage bij 
de wijkzuster het leukste en besloot daar-
om mijn afstudeerstage bij de wijkzuster te 
doen.”

Waarom is het werk als wijkzuster leuker 
dan verpleegkundige op de kinderafde-
ling? “Als wijkzuster ben je de spil in de 
wijk. Je zit niet vast aan allerlei protocollen 
van het ziekenhuis maar zoekt zelf naar 
de best passende oplossing voor de indivi-
duele cliënt. Ik zal nooit zorg opdringen bij 
een cliënt en werk altijd met respect voor 
de normen en waarden van mijn cliënten.” 

Laura wil naast de nauwe samenwerking 
met de twee huisartsenpraktijken en an-
dere zorgverleners in 2019  aansluiting 
zoeken bij de kerkgemeenschappen zodat 
ook hulp geboden kan worden achter de 
voordeuren waar ze nog niet heeft aange-
beld. 

“Onlangs was ik bij een heer die de afge-
lopen jaren de meeste hulpverleners had 
ontweken. Ik ben een aantal keer op huis-
bezoek geweest en we hebben samen 
gekeken naar wat er nodig was om zo 
lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. 
Ik merkte dat meneer het prettig vond dat 
ik op huisbezoek kwam en dat er een ver-
trouwensband ontstond. Toen er echt iets 
aan de hand was en hij hulp nodig had, 
wist hij mij te vinden. Vertrouwen is voor 
mij het allerbelangrijkste uitgangspunt om 
er te kunnen zijn voor mensen.

Laura werkt vaak samen met de andere 
wijkzusters in de gemeenten; Sheela Punt 
en Els Bolier. “Ieder is verantwoordelijk 
voor zijn eigen deel van de gemeenten 
en heeft haar eigen wijken en of dorpen. 
Maar we werken wel samen”, legt Laura 
uit.  “Samen proberen we het Wijkzuster-
concept zoveel mogelijk bekendheid te 
geven in de gemeenten, zowel bij de or-
ganisaties als bij de burgers. Met als doel 

dat wij onze dorpen en wijken zo goed mogelijk leren kenen en dat 
de mensen ons weten te vinden als ze vragen hebben. Of als ze 
zich zorgen maken om een familielid, buurvrouw of buurman.  Dit 
doen we door bijvoorbeeld aan te sluiten bij activiteiten of overleg-
gen.  Daarnaast ondersteunen we elkaar, we bespreken waar we 
tegenaan lopen in ons werk en zoeken samen naar oplossingen.”

Laura is bereikbaar via haar mobiele nummer 06 - 10 68 47 89 of op 
de spreekuren op maandag en donderdag van 13.00 tot 14.00 op 
Raadhuisplein 33 in Dinteloord (kantoor Woonkwartier).

Laura van der Velden, wijkzuster Dinteloord.



In deze uitgave van het Kruisvenster laten we onze lezers eens nader kennismaken met de 

dames die de telefoon opnemen als u naar De Kruisvereniging Noord-Brabant belt. 

De dames van het secretariaat van De 
Kruisvereniging Noord-Brabant

Wie heb ik aan de lijn

Samen sterk
Op het secretariaat werken drie dames als een geolied 
team sinds vele jaren samen. Jeanne van Minderhout 
werkt al 19 jaar als administratief medewerkster en is 
ooit gestart op het voormalig kantoor aan de Van Gil-
zelaan. In 2003 verhuisde het kantoor naar het huidig 
adres aan de Albertdonk en kwam Lilian de Ruyter 
de administratie versterken. “In die tijd kwam ik stage 
lopen”, vertelt Farida Ouahsssain die na het behalen 
van haar opleiding fulltime in dienst is getreden op 1 
januari 2014. Farida (36) is moeder van vier kinderen. 
De jongste is 9 maanden en de oudste 8 jaar. “Ik heb 
weinig tijd voor hobby’s, maar trek er wel graag op uit 
met mijn kinderen. Ik doe alles te voet met hen, ook de 
boodschappen en dat is gezellig. We gaan in vakanties 
of vrije dagen naar de dierentuin en naar zee.” Farida 
is coördinator van het secretariaat en tevens onder-
steuner van het bestuur van de kruisvereniging. Ze no-
tuleert o.a. de bestuursvergaderingen en organiseert 
bijeenkomsten. Tevens is ze secretaris van de Raad 
van Toezicht. Ze is verantwoordelijk voor de facilitaire 

Jeanne van Minderhout, administratiefmedewerkster, Lilian de Ruyter, administratiefmedewerkster, Farida Ouahssain, bureaucoördinator.

zaken binnen het gebouw, alles wat met ICT te maken 
heeft en de telefooncentrale. Daarnaast helpt ze haar 
collega’s bij het versturen van mailings en brieven die 
namens de plaatselijke kruisverenigingen (14 actief in 
de regio Noord-West Brabant) worden verstuurd. De 
Kruisvereniging Noord-Brabant kent in totaal 28.000 
huishoudens.

Veel ervaring
Lilian en Jeanne werken beiden parttime. Alle drie de 
dames beantwoorden de telefoon en daarnaast heb-
ben ze een taakverdeling die wordt overgenomen op 
dagen dat één van hen afwezig is. “Ik houd me bezig 
met de uitleen van hulpmiddelen”, vertelt Jeanne. Je-
anne is 72 jaar en doet haar werk met veel plezier. “Ik 
werd weduwe enkele jaren voor mijn pensioen en wou 
nog niet stoppen met werken, dus ben ik gebleven”, 
lacht ze. Jeanne heeft twee kinderen en vijf kleinkinde-
ren in de leeftijd van 8 tot 18. Ze is graag sportief bezig 
en doet aan yoga, badminton en zwemmen. Haar va-
kanties zijn dan ook altijd actieve vakanties.  “Bewegen 
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Lilian de Ruyter, administratiefmedewerkster.

is heel belangrijk en houdt je fit.” Met haar 19 jaar er-
varing bij de kruisvereniging is Jeanne ook degene die 
de meeste vragen beantwoordt aan de telefoon.  “De 
mensen zijn een stuk mondiger geworden en durven 
meer te vragen dan vroeger”, vertelt ze. “De zorg is 
ook ingewikkelder geworden. Vroeger was elke jonge 
moeder lid van de kruisvereniging omdat ze anders 
niet naar het consultatiebureau kon met de baby. Te-
genwoordig worden mensen lid omdat ze via de kruis-
vereniging gratis hulpmiddelen kunnen lenen.”

Luisterend oor
“Mensen bellen met vragen over het servicepakket en 
ook over veranderingen in de zorg. Sommige mensen 
denken dat wij een soort zorgverzekering zijn”, legt  
Lilian uit. “We nemen de tijd voor de mensen en bieden 
een luisterend oor. Dat wordt wel gewaardeerd. Een 
pluspunt is ook dat wij de telefoon direct opnemen, 
mensen krijgen geen antwoordapparaat of doorscha-
kelsysteem." De leden van de kruisvereniging kunnen 

gebruik maken van een breed aanbod van kortingen 
en dat biedt naast het gratis lenen van hulpmiddelen 
vele voordelen. Ook de wijkzuster is een mooi initiatief 
dat door de kruisvereniging in gang is gezet. Lilian (58) 
is verantwoordelijk voor de ledenadministratie (adres-
wijzigingen, afmeldingen, aanmeldingen etc.) en print 
de nieuwe pasjes uit, ze behandelt alle post en een 
groot deel van de binnenkomende mails. Ze is moe-
der van twee dochters en heeft twee kleinkinderen. Ze 
werkt vier dagen en gaat drie keer per week een grote 
wandeling maken. “Het is erg leuk om hier te werken, 
de mensen zijn vaak dankbaar en de sfeer met mijn 
collega’s is ook erg goed.” 

U kunt het secretariaat bereiken tijdens kantoor- 
tijden op telefoonnummer 0165 – 555915 
info@dekruisvereniging.nl
www.dekruisvereniging.nl

Verdien een vvv-bon t.w.v. 5 euro, wanneer u een nieuw lid aandraagt. 

Vraag de aanmeldbon aan: T: 0165 - 555915  of per email: info@dekruisvereniging.nl
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1e prijs: VVV-bon 25 euro

2e prijs: VVV-bon 15 euro

3e prijs: VVV-bon 10 euro

PRIJZEN:

Stuur uw kruiswoordpuzzel naar Antwoordnummer 115, 4700 VB Roosedaal. 

Lidnummer :............................................................................................................................................................ 

Naam:...................................................................................................................................................................... 

Adres:......................................................................................................................................................................
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BOSUILENDORP
BUNTLAND
GOUDPOEPERSLAAND
HEIKNUUTERRIJK
KIELEGAT
KLEIGAT
KRUIKENSTAD
LAMPEGAT
LOERENDONCK
MANGELPEEJENLAAND
MAONEBLUSSERSLAAND
MASTEPINNELAAND
NACHTUILENRIJK
PAPLAAND
PEEJENRIJK
PIEPENPLASSERSDORP
SANEGAT
SLIKGAT
SMOKKELGAT
SMOORFRETERSLAAND
SPIERINGKRUIERSDURP
STIJLORENRIJK
STOEPENSCHEITERS
STRIENEDURPKE
TORENSJOUWERSLAAND
TULLEPETAONESTAD
ZEUVELBULTELAAND

Carnavalsnamen


