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Els Meeuwisse benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

"Als wijkzuster was ik bij iedereen welkom"
Ruim negen maanden na haar afscheid als wijkzuster stond Els Meeuwisse dinsdag 1 oktober in De Zeven
Schakels in Zevenbergen voor een zaal met oud-collega’s om over haar carrière te praten. De werkwijze van
veertig jaar geleden was voor veel toehoorders een openbaring. De grootste verrassing kreeg echter Els. Na
afloop van haar lezing stapte een groot aantal bekenden binnen, waaronder burgemeester Jac Klijs. Hij mocht
de verbouwereerde Heijningse een koninklijke onderscheiding uitreiken. Els is benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau.

Burgemeester Jac Klijs had naast de koninklijke onderscheiding ook een bloemetje meegebracht voor de verraste Els Meeuwisse.

Op 2 januari 1979 ging Els in Fijnaart, Heijningen
en Willemstad aan de slag als de nieuwe katholieke
wijkzuster. Zij volgde zuster Serafia op. “Ze zei: ‘Neem
gerust een breiwerkje mee, want zo rustig is het’. Nou,
ik heb nooit één breisteek gedaan”, zei Els.
Van alle veertig jaren heeft zij de agenda’s bewaard.
Tijdens de lezing liet zij een willekeurige bladzijde uit
de eerste agenda zien. “Die dag had ik zeven wasbeurten, waarvan zes in een teiltje. Slechts één iemand had
een douche”, vertelde Els. “De administratie bestond
indertijd uit één A4-tje per maand, waarop ik turfde
hoeveel mensen ik verzorgd had. Ik kwam eens op een
boerderij waar allerlei dieren rondliepen. Ik moest de
vrouw des huizes verzorgen die bedlegerig was. Toen
ik bij haar kwam rook ik een sterke lucht. Ik sloeg de
dekens weg en daar lag bij haar in bed een poes die net
gejongd had, samen met een stel kittens en de nageboorte. De man pakte een kartonnen doos, stopte daar
alle katten in en ik kon verder gaan met verzorgen.”
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Pioniersrol

In 1990 verdween de wijkzuster en ging Els als wijkverpleegkundige verder met het verzorgen van patiënten. De jaren daarna breidde het verzorgingsgebied
verder uit en namen de administratie en de afstand tot
de patiënten toe. Daarom werd Els een van de eerste
wijkzusters nieuwe stijl die in 2010 terugkeerden. Zij
vervulde daarbij een pioniersrol en werd een rolmodel
voor de omslag van de wijkzorg. Momenteel zijn er 74
wijkzusters en -broeders die volgens het Keurmerk
Kruiswerk werken. “Ik hoop wel dat de wijkzuster meer
scharrelruimte krijgt, zodat zij haar preventieve taken
goed kan uitvoeren en dat de bureaucratie afneemt”,
zei Els aan het eind van haar lezing. “De wijkzuster is
een vertrouwd persoon. Ik was bij iedereen altijd welkom en stond nooit voor een dichte deur.”

Minister Hugo de Jonge ontvangt publicatie over radicale vernieuwing
in zorgonderwijs

Nieuwe manier van leren maakt zorg aantrekkelijk
Het roer moet om in de verpleeghuiszorg. Niet de regels of protocollen zijn belangrijk, maar de mensen. Dat
vinden enkele tientallen verpleeghuizen die zich hebben verenigd in de beweging ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg’. Zij vinden bovendien dat de verandering doorgetrokken moet worden naar het onderwijs.
Door het zorgonderwijs op een andere manier in te richten wordt het werken in de zorg weer aantrekkelijk en
levert het een bijdrage aan het oplossen van het personeelstekort.

Vier voorbeelden van onderwijsvernieuwing staan
beschreven in de publicatie ‘Radicale vernieuwing
zorgonderwijs’. Dat rapport werd woensdag 11 september overhandigd aan minister Hugo de Jonge
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tijdens zijn
bezoek aan woonzorgcentrum Topaz Munnekeweij
in Noordwijkerhout. De minister sprak onder andere
met de vier pioniers die het zorgonderwijs vernieuwen in Zuid-Holland, West-Brabant, Friesland en
Zeeland.

Mooie resultaten

De voorbeelden in de publicatie laten zien dat vernieuwing van het onderwijs niet alleen mogelijk is,
maar dat er al mooie resultaten geboekt worden.
Door de vernieuwing willen meer mensen in de zorg
werken en zijn de studenten, docenten, collega’s,
vrijwilligers, mantelzorgers en cliënten enthousiast.

Samen Leren in de Wijk

In West-Brabant is twee jaar geleden ‘Samen Leren
in de Wijk’ opgestart. Collega’s In Opleiding (CIO)
van Surplus, TWB Zorg met Aandacht en Thuiszorg
DAT volgen hun theorielessen op de werkvloer. “Het
is belangrijk om de leerlingen als mens serieus te

nemen”, zei Surplus-directeur Anton van Mansum,
“door hen zelf de regie te geven over hun leren
en niet van bovenaf opdrachten op te leggen. De
docent is niet de baas, maar coacht en begeleidt het
leren. Leerlingen leren niet alleen technische vaardigheden, maar ook om extra aandacht te geven en
om een relatie aan te gaan. Want we leiden op voor
de leefwereld van de cliënt, waar je relaties aangaat met mensen met een zorgvraag, mantelzorgers en vrijwilligers. Daarom worden bij de opleiding
ook de zorgvragers, mantelzorgers en vrijwilligers
betrokken, evenals de collega’s. Samen leren we
van elkaar. Deze aanpak leidt tot meer instroom,
minder uitstroom en tot lievere zorgprofessionals.”

Diploma

Bij de nieuwe onderwijsvormen hebben de studenten een grotere vrijheid. Ze hebben zelf veel
regie over hun leerproces. Daardoor kunnen zij
soms ook sneller hun diploma halen. De mbo- en
hbo-exameneisen worden wel scherp in de gaten
gehouden. Het einddoel blijft tenslotte hetzelfde:
een landelijk erkend diploma.
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Ministerie van VWS inventariseert knelpunten bij aanvraag hulpmiddelen

"Eén aanspreekpunt bespaart tijd en dus geld"
Het aanvragen van hulpmiddelen door chronisch zieken en mensen met
een beperking is te vaak een pad met veel hobbels. Hierdoor kan de procedure soms vele maanden in beslag nemen. Een belangrijke oorzaak
is dat de aanvraag over verschillende schijven loopt en dat te weinig
wordt vastgelegd. Eén aanspreekpunt en een deugdelijk dossier zouden
al een wereld van verschil maken. Dat bleek op 12 juni tijdens een bijeenkomst van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
bij Kruisvereniging Noord-Brabant in Roosendaal.
Het ministerie van VWS houdt in het hele land gesprekken met mensen die
ervaring hebben met het aanvragen van hulpmiddelen. De verzamelde informatie wil VWS gebruiken om de aanvraag te vereenvoudigen en het aantal
benodigde machtigingen te verminderen. Op 12 juni spraken projectmanager
Irma Beurmanjer en beleidsmedewerker Janina Spaans van het ministerie
met vier ervaringsdeskundigen.

Anderhalf jaar

De ouders van een gehandicapt kind zijn al anderhalf jaar bezig een nieuwe
aankleedtafel te verkrijgen. Door een slechte communicatie tussen gemeente, Welzorg en de aanvrager is dat nog steeds niet gelukt. Een benodigde
rolstoel werd door de ergotherapeut van het Bravis ziekenhuis aangevraagd
bij de zorgverzekeraar. Dat proces verliep wel vlot en goed. Eenzelfde ervaring heeft een andere ervaringsdeskundige met de aanvraag van een nieuwe
elektrische rolstoel. Deze procedure heeft ook ruim anderhalf jaar geduurd.
Ook hierbij schortte het aan een goede communicatie met de gemeente en
Welzorg en aan een grondig dossier.

Eén aanspreekpunt

Een oplossing is volgens de ervaringsdeskundigen het aanstellen van één
aanspreekpunt bij zorgverzekeraars dat de procedure aanstuurt van begin tot
eind. Ook moet er een goed dossier worden aangelegd waarin staat welke
afspraken, veranderingen, aanpassingen etc. hebben plaatsgevonden. Ook
gemeenten moeten zich beter laten voorlichten over de situatie bij de cliënten. De cliënt is de beste ervaringsdeskundige, daar moet beter naar geluisterd worden. Dat alles leidt tot een snellere en goedkopere procedure, kreeg
VWS als boodschap mee. Voor het instellen van een vast aanspreekpunt
bij zorgverzekeraars wil projectmanager Beurmanjer als pilot beginnen met
mensen met zeer ernstige verstandelijke meervoudige beperkingen.

Bewijs

Naast het instellen van een vast aanspreekpunt bij zorgverzekeraars, ziet VWS
een probleem waar ook een oplossing voor moet komen. Cliënten moeten nu
herhaaldelijk een bewijs van hun chronische aandoening of beperking overleggen. Een mogelijk oplossing is volgens projectmanager Beurmanjer dat de
cliënt een schriftelijke erkenning van de chronische aandoening of beperking
telkens opnieuw mag gebruiken. Een andere oplossing is een levenslange
indicatie in het systeem van de zorgverzekeraars voor chronisch zieken of
mensen met een beperking. Beide mogelijkheden worden besproken met de
zorgverzekeraars.
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Meer voor jongeren
Graag zou ik in het KruisVenster wat meer onderwerpen willen zien en lezen over de jeugd, het jonge
gezin, kleine kinderen, kleine ongevallen met kinderen
en wat te doen bij…
Willen jullie leden houden, denk dan ook aan de jonge
vaders en moeders. Niet enkel over ouderen, dementie,
verpleegartikelen, rollators etc. Een beetje van beide
onderwerpen. Dat moet toch kunnen? Dat mis ik in
het KruisVenster.

n

ouwe
Riet Verg

Marie Ella Romme, Oudenbosch

Samen Leren in de Wijk

voorzieningen van De KruisIk maak zelf weinig gebruik van de
lees het blad altijd met veel
vereniging Noord-Brabant, maar
r het initiatief ‘Samen Leren in
plezier. Ik raakte enthousiast ove
g zo verstandig zijn om dit
de Wijk’ en hoop dat ze in Den Haa
n. Dat wilde ik even kwijt. Ik
model over het hele land uit te rolle
blijf het volgen.
omer

Mevrouw E.J.M. Spangenberg-S

Wilt u reageren op een van onze artikelen? Of wilt u iets anders kwijt aan de lezers van het KruisVenster? Laat
het ons weten, want u mag het zeggen!
U kunt ons schrijven of een e-mail sturen:
Kruisvereniging Noord-Brabant
t.a.v. Redactie KruisVenster
Antwoordnummer 115
4700 VB Roosendaal
redactie@dekruisvereniging.nl
5

Uit de praktijk
Het is voor ons wijkbroeders en -zusters heel belangrijk dat de
cliënt de eigen regie houdt. Ook als dat vergaande consequenties heeft.
In 2015 kwam een 84-jarige man bij ons in zorg. Hij had twee
beroertes gehad en was daardoor aan één kant verlamd. Zijn
80-jarige vrouw was een zeer behulpzame vrouw en verzorgde hem
volledig. Tot zij een keer uitgleed en haar ribben kneusde. Wij hebben
de zorg over haar man overgenomen. In principe kwamen we drie
keer per dag langs: ’s morgens om meneer uit bed te helpen en hem
aan te kleden, tussen de middag hielpen we hem naar het toilet en ’s
avonds weer naar bed.
Dat ging een tijdlang goed, totdat we hem niet meer in en uit bed
konden krijgen. Daardoor werd het steeds lastiger om hem thuis te
verzorgen. In overleg met het echtpaar is de procedure opgestart om
meneer op te nemen in een verpleeghuis. Om die tijd te overbruggen
is in de woonkamer een hoog/laagbed geplaatst en konden we hem
met een tillift in en uit bed krijgen. Dat moesten we met twee mensen
doen. Omdat het een tijdelijke situatie was, kon dat ook.
Op het moment dat een plaats in het verpleeghuis vrijkwam, wilde
meneer toch niet weg. We konden echter de intensieve zorg van drie
keer per dag met twee mensen niet voortzetten. We konden hem
alleen op bed verplegen. De huisarts heeft de consequenties daarvan besproken met het echtpaar. Desondanks koos de man toch voor
bedverpleging en dat hebben we op zijn verzoek ingezet. Enige tijd
later is hij ernstig ziek geworden en thuis overleden. Aan de ene kant
is dat triest, aan de andere kant hebben de man en vrouw steeds hun
eigen regie kunnen houden en de zorg gekregen die zij wensten.

Richard Toeange, wijkbroeder Breda:
Overakker en Brabantpark
Telefoon: 076 - 5205635

Als wijkzuster of -broeder probeer je een goede vertrouwensband met je
cliënt op te bouwen. Hoe belangrijk vertrouwen is, merkte ik nog niet zo lang
geleden bij een echtpaar in mijn wijk.
Mevrouw was slecht ter been geraakt. De huisarts had geprobeerd haar tijdelijk
op te nemen in een verpleeghuis, maar tevergeefs. Vandaar dat ik het verzoek
kreeg om langs te gaan om te zien of ik nog iets kon betekenen voor mevrouw. Het
echtpaar woont op een bijzondere locatie en vooral het op- en afgaan van de trap
was voor mevrouw een probleem. Er waren echter nog geen hulpmiddelen ingezet,
waardoor zij beneden kon blijven. Ik heb diezelfde dag een hoog/laagbed, een
toiletstoel, een transportstoel en een glijlaken geregeld. Daarmee maakte ik haar al
zo blij, dat mevrouw gewoon begon te huilen toen ik de volgende keer langskwam.
Mevrouw gaf aan dat deze hulpmiddelen al zo’n uitkomst waren en dat ze daar zelf
niet aan gedacht had. Ze kan nu in de huiskamer wonen en leven.
Regelmatig ben ik langsgegaan en nam ik de tijd om met haar en haar man te
praten. Het vertrouwen groeide zo sterk dat mevrouw mij steeds meer durfde te
vertellen. Zo kwam ook naar voren dat zij psychische klachten heeft. Samen met
mevrouw en de huisarts heb ik een gesprek met de psycholoog geregeld. Daarnaast gaf mevrouw aan dat ze zich zoveel beter voelde na een wasmoment, omdat
de verzorgende naar haar verhaal luisterde en tips kon geven. Zij vindt het prettig
dat ze bij de verzorgende haar zorgen kan uiten. Ze wil dat niet te veel bij haar man
doen omdat zijn zorglast al zo zwaar is. Omdat het wasmoment zo belangrijk voor
haar is, hebben we dat tijdelijk verhoogd van drie keer per week naar dagelijks.
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Ik probeer geregeld op bezoek te gaan en neem dan echt de tijd om het gesprek
aan te gaan met haar en haar man. Alleen die aandacht al doet het echtpaar zoveel
goed.
Laura van der Velden, wijkzuster Dinteloord, Telefoon: 0167 - 528569

Samen Leren in de Wijk inspireert organisatie voor zorginnovatie ZonMw

"Hét voorbeeld van een nieuwe manier van denken"
De opleiding Samen Leren in de Wijk krijgt steeds meer bewonderaars. Donderdag 19 september waren vier
afgevaardigden van ZonMw naar Zevenbergen afgereisd om uitleg te krijgen over deze nieuwe manier van
opleiden in de zorg. Zij gingen geïnspireerd naar huis en beloofden dat onderwijsvernieuwing een prominente
plaats krijgt in het nieuwe beleidsplan van ZonMw.

Directeur Henk Smid (I) van ZonMw ontvangt uit handen van wijkzustermascotte Liesje een gouden gieter, omdat hij per 1 januari afscheid
neemt. Voorzitter Jeroen Geurts kijkt geamuseerd toe.

Mansum. “We zijn samen verantwoordelijk om goede
zorg te bieden. Hiervoor moet de zorg veranderen, maar
ook de scholing. We moeten het met z’n allen doen, dus
met mantelzorger, vrijwilliger en burgers. Wat hier gebeurt is fantastisch, een organisatie als ZonMw moet
daarvan smullen.”

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert vernieuwingen in de zorg. “Samen Leren
in de Wijk is hét voorbeeld van een nieuwe manier van denken”, zei voorzitter Jeroen Geurts na
afloop. Samen met directeur Henk Smid en twee
andere medewerkers van ZonMw had hij zich uitgebreid laten informeren over de nieuwe manier
van opleiden waarmee vorig jaar is gestart.

Gouden gieter

Theorie op de werkvloer

Inmiddels 270 studenten zorg en welzijn volgen
naast hun praktijklessen ook de theorie op de
werkvloer, dus in een woonzorgcentrum in de wijk.
Zij zijn in dienst bij TWB Thuiszorg met Aandacht,
Thuiszorg DAT of Surplus. In samenwerking met
opleidingsinstituut STOC leren zij het vak en
ontvangen zij aan het eind van de opleiding een
erkend diploma. De theorielessen sluiten naadloos aan bij de praktijk en worden verzorgd door
coaches, experts, specialisten en docenten. Maar
ook vrijwilligers en zelfs bewoners hebben hun inbreng. “Daardoor gaat het leren op een natuurlijke
manier. Iedereen mag meedoen en iedereen kan
meeleren”, vertelt docent Joke Voermans.

Veranderen
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Samen Leren in de Wijk maakt de zorg weer
aantrekkelijk en dat is hard nodig. “Het personeelstekort is groot”, stelt Surplus-directeur Anton van



Dat deden de vier afgevaardigden ook. “Laten we
in gesprek blijven over hoe we deze leerwijze in de
toekomst verder kunnen ontwikkelen”, zei Geurts uitnodigend. Die handreiking werd enthousiast aanvaard.
De initiatiefnemers hadden voor alle aanwezigen een
plantje. De gasten kregen een gieter, zodat zij het plantje
Samen Leren in de Wijk water kunnen geven om het te
laten groeien. Henk Smid ontving uit handen van wijkzustermascotte Liesje een gouden gieter, omdat hij per
1 januari afscheid neemt als directeur van ZonMw.
Vlog: www.dekruisvereniging.nl/jeroenonderzoekt/

De Kruisvereniging Noord-Brabant is een van de initiatiefnemers en drijvende krachten achter Samen Leren in de Wijk.
Net als indertijd bij de terugkeer van de wijkzuster maakt
de kruisvereniging zich sterk voor deze nieuwe manier van
opleiden om goede zorg in de toekomst veilig te stellen. In
KruisVenster leest u daarom regelmatig artikelen over de
voortgang van beide projecten.
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SERVICEPAKKET kortingen per gemeenten. Op vertoon van uw geldig lidmaatschapskaartje.
Gemeente Roosendaal
Audicien Service
Ledenvoordeel: Gratis hoortest en
advies aan huis, Hooroplossing(en)
op
maat
door
vakbekwame
audiciens, 10 % korting op batterijen,
zwemstukjes en gehoorbescherming,
er geen voorrijkosten.
Beter Horen, Nispensestraat 17,
4701 CR Roosendaal,
T: 0165-396379
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,
Roosendaal, T: 0165 - 535085.
2e Handsboeken Service
Ledenvoordeel: 10% korting op 2e
handsboeken.
Boekenwurm, Molenstraat 91,
Roosendaal.
Kapper Service
Ledenvoordeel: over 10 behandelingen 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 Service
Ledenvoordeel: 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.
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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 afspraak. MassagePraktijk Roosendaal (massagetherapeut), T: 0165 - 580433.
Tandprothetische Service:
Ledenvoordeel: Bij afname van een
volledige onder- en/of bovenprothese 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 (massagetherapeut), T: 0165 - 580433.

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

Gemeente Steenbergen
Bewegen & Sport Service
Ledenvoordeel: geen
inschrijfkosten. Fitcentrum
Dinteloord, Van Heemskerckstraat
13, Dinteloord, T: 06-23828113.
Matras, Tapijt, Banken & Stoelen
Schoonmaak service
Ledenvoordeel: gereduceerde
tarieven voor het schoonmaken van
uw matras, tapijt, banken & stoelen,
aan huis. MATRASSCHOON,
T: 06-22914343.
Kapper Service
Ledenvoordeel: over 10 behandelingen 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
Jansen, T: 06-21832374.
Scootmobielen & Auto- aanpassingen 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 Rucphen
Kapper Service
Ledenvoordeel: over 10 behandelingen 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.

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom

Audicien Service
Ledenvoordeel: Gratis hoortest en
advies aan huis, Hooroplossing(en)
op maat door vakbekwame
audiciens, 10 % korting op batterijen, zwemstukjes en gehoorbescherming, er worden geen voorrijkosten in rekening gebracht.
Beter Horen, Arnoldus Asselbergsstraat 7, 4611 CL Bergen op
Zoom, T: 0164-210440

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

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 behandelingen 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 Schoenservice, 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 (fysiotherapeutisch 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, Lepelstraat, T: 0164 - 630763.



Therapeutische & elastische kousen Service:
Ledenvoordeel: Bij aanschaf van
accessoires , zoals handschoenen,
huidcrème en aantrekhulpen, krijgt
u 15% ledenkorting. Marga Aarts,
Dorpsstraat 66, Halsteren,
T: 0164 - 686496. Ambulant.
Voetreflexzone therapie service:
Ledenvoordeel: 10% korting op een
voetreflex therapie behandeling.
Ria Hermans, T: 0164 - 235707.

Gemeente Halderberge
Kapper Service
Ledenvoordeel: over 10 behandelingen 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.

Life-coach / Vitaliteitcoach Service
Ledenvoordeel: 15% korting op
coachegesprek
Egomotion, Kraaiendijk 25,
Heijningen, T: 06-40178605.
Opticien Service
Ledenvoordeel: 10% korting op
montuur bij aankoop van bril met
krasvaste super ontspiegelde
glazen. Van der Ham brillen, Noord
Haven 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 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.

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.

NIEUW - Stomerij en Wasservice:
Dobbi haalt kleding, wasgoed maar ook bijvoorbeeld dekbedden gratis op, reinigt en bezorgt het schoon terug binnen
48 uur, op ieder adres in Nederland. Plaats je bestelling eenvoudig via de app, website dobbi.com of telefonisch via 085
0187540. De hele dag thuisblijven is niet nodig. Kies een twee uurs-tijdvak tussen 08:00 en 20:00 (ma t/m vr) waarin
je order wordt opgehaald. Werkt alleen met gecertificeerde stomerijen (branchevereniging NETEX = keurmerk voor
duurzaam wassen)
Ledenvoordeel: EUR 12,50 korting op de eerste order & 5% korting op volgende orders.
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Gemeente Tilburg

Audicien Service
Ledenvoordeel: Gratis hoortest en
advies aan huis, Hooroplossing(en)
op maat door vakbekwame audiciens,
10 % korting op batterijen, zwemstukjesen gehoorbescherming, geen
voorrijkostengebracht. Beter Horen,
Westermarkt 102 inTilburg, T: 013
590 0495, Hilvarenbeekseweg 60 in
Tilburg, T: 013 581 2886, Dr. Deelenlaan 15a in Tilburg, T: 013 460 0780,
Burg. Verwielstraat 8 in Oisterwijk,
Arendshof 207 in Oosterhout.
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

UIT DE PRAKTIJK

éénmalig € 35,00 en de administratiekosten zijn éénmalig € 16,00.
M-alert, T: 0413 - 273 155
Runningtherapie service:
Ledenvoordeel: 10% korting op de
cursus,www.runningtherapietilburg.n

Gemeente Breda

Audicien Service
Ledenvoordeel: Gratis hoortest en
advies aan huis, Hooroplossing(en)
op maat door vakbekwame audiciens, 10 % korting op batterijen,
zwemstukjes en gehoorbescherming, geen voorrijkosten. Beter
Horen, Valkeniersplein 3 & Halstraat
7 in 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
inschrijving gratis elektrisch tandenborstel. Tridenzo Mondzorg, Vijfhagen 43, Breda, T: 076-5324960.

Tandprothetische Service:
Ledenvoordeel: Bij afname van een
volledige onder- en/of bovenprothese ontvangt u als kruislid 25 euro
korting op de eigen bijdrage.
Levident Zundert, Molenstraat 132,
zundert, T: 076 - 5990506.
Tamoil Service:
Met de Tamoilkaart via de Kruisvereniging
krijgt u 10 cent korting per liter (als

bij de pomp al korting wordt gegeven dan
krijgt u altijd de hoogste korting): aan-

vragen via de Kruisvereniging, 0165555915 of info@dekruisvereniging.nl o.v.v. 'Tamoil Aanvragen' en
uw lidnummer.
Collectiviteitskorting bij VGZ:
Informatie over de hoogte van de
collectiviteitskorting per 1 januari
2020 ontvangt u van uw zorgverzekeraar. Collectiviteitsnummer: 3775
Collectiviteitskorting bij CZ:
Per 1 januari 2020 bedraagt de korting 2,5 % op de basis verzekering.
Collectiviteitsnummer: 2376121
Voor de korting belt u naar uw
zorgverzekeraar.

Een situatie die op ons hele team een diepe indruk heeft gemaakt speelde
zich afgelopen voorjaar af. De huisarts vroeg mij om te gaan kijken bij,
zoals hij het noemde, een mensonwaardige situatie. Eigenlijk was directe
opname noodzakelijk, maar dat was op dat moment niet mogelijk.
Het betrof een 86-jarige buitenlandse vrouw die samen met haar dochter
woonde. Beiden spraken geen Nederlands, maar een vriendin kon als tolk optreden. Bij aankomst schrok ik enorm. De vrouw was ontzettend mager en lag
onder een dekentje op een leren bankstel non-stop te roepen en te kermen
van de pijn. Praten was niet mogelijk en vermoedelijk was mevrouw in een
vergevorderd stadium van dementie.
Mevrouw was een tijdlang verzorgd door haar familie. Sinds een maand was zij
weer thuis. Zo lag zij al een maand onder een dekentje op de bank. De dochter
vertelde dat zij haar moeder verzorgde. Haar intenties waren zeker goed, maar
ze wist duidelijk niet hoe ze goede zorg moest verlenen.

Lesley Clarisse, wijkzuster
Terheijden en Wagenberg
Telefoon: 076 - 5205635
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Ik heb meteen een hoog/laagbed met anti-decubitusmatras tegen het doorliggen besteld en een glijzeil. Ook zijn we direct gestart met het dagelijks verzorgen van mevrouw. Eerst één keer per dag, maar al snel driemaal daags.
We leverden de zorg met twee collega’s om het mevrouw zo comfortabel
mogelijk te maken. Mevrouw bleek schimmelinfecties en een decubituswond
op haar stuitje te hebben. In overleg met de huisarts is de pijnmedicatie verhoogd en zijn we de doorligwond en schimmelinfecties gaan behandelen.
Tijdens de zorgmomenten hebben we geprobeerd mevrouw te laten drinken,
zodat ze toch iets binnenkreeg.
Ondertussen hebben we contact gelegd met de zorgbemiddeling en is
mevrouw na een week opgenomen. Helaas is zij na zes weken overleden. Wel
ben ik blij dat zij die laatste periode van haar leven nog goede zorg en aandacht heeft gekregen. Haar dochter was dankbaar voor alles wat we voor haar
moeder hebben kunnen doen.

ZORGWINKELS & UITLEENPUNTEN
Neem uw geldig lidmaatschapskaartje mee, ook als u artikelen wilt lenen!
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 - 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 uur
Uitleenpunt Tilburg - alleen telefonisch 06-24428642
Uitleenpunt Oudenbosch - Rika Broos-Dictus, Vlierstraat 3, Oudenbosch, 0165-314259, ma 09.30 - 10.30 uur,
do 14.30 - 15.30 uur en vrij 18.30 - 19.30 uur.
Scootmobielshop.nu (Autobedrijf Helmons), Karel Doormanstraat 6, Dinteloord, 0167-524035, ma t/m vrij 08.0012.00 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 u, di-middag 13.30 - 14.30 u & do-avond 18.30 - 19.30 u

Zorgwinkels: hier krijgt u 15% korting op de producten in de winkel, ook kunt u hier terecht voor GRATIS loophulpmiddelen:
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 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

Hoi, ik ben Liesje, het gezicht van de wijkzusters en -broeders.
Samen met mijn collega’s ben ik uw aanspreekpunt op het gebied van welzijn, zorg en wonen. Wij
bieden u de helpende hand en kijken samen met u naar uw wensen en behoeften.
Maar mogelijk zit u met een vraag waarvoor u niet meteen de wijkzuster wil uitnodigen. Stel hem
dan aan mij, aan Liesje. Ik zorg ervoor dat u een antwoord krijgt. En mogelijk helpt het ook andere
lezers.
Stuur uw vraag naar Kruisvereniging Noord-Brabant, t.a.v. Redactie KruisVenster, Antwoordnummer 115, 4700 VB Roosendaal of mail naar redactie@dekruisvereniging.nl

Colofon

Noord

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 Bodegom, Elles Jansen. Telefoon: (0165) 555915. Email: redactie@dekruisvereniging.nl. Wijkzuster: (0165) 546613.
Correspondenten: Bergen op Zoom: dhr. Jürgen Stoop. Halderberge: mevr. Ine Wildeman. Roosendaal: dhr. Jac Bovens.
Steenbergen: dhr. Ruud Blok. Moerdijk: mevr. Lenie Jansen. Tilburg: dhr. Peter Korsmit
www.dekruisvereniging.nl | info@dekruisvereniging.nl | facebook.com/kruisvereniging | postbus 1378, 4700 BJ Roosendaal
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Drie Collega's In Opleiding op stage in Gambia

"Dit is een 'once in a lifetime'-ervaring"

12

Femke Tempelaars (I), Marissa Niec (m) en Larissa Dekkers volgen hun stage in Gambia.

De Collega’s In Opleiding (CIO) van Samen Leren in de Wijk lopen tijdens hun studie twee externe stages:
één in een ziekenhuis en één op een werkplek naar keuze. Vrijwel altijd is dat in Nederland. Zo niet bij Larissa
Dekkers (20) uit Breda, Femke Tempelaars (21) uit Klundert en Marissa Niec (39) uit Moerdijk dorp. Dinsdag
29 oktober vertrokken zij naar Gambia om in een kleine kliniek te werken. Een ervaring waarvoor ze de dagen
aftelden.
De CIO’s werken alle drie bij Surplus en volgen een
opleiding tot verpleegkundige. Femke en Marissa zijn
bekende gezichten bij Fendertshof in Fijnaart. Larissa
werkt bij Vredenbergh in Breda. Zij heeft het Afrikaanse
balletje aan het rollen gebracht. “Ik ben al vijf keer in
Gambia geweest en verliefd geworden op het land.
Het leek me dan ook fantastisch om juist daar stage
te lopen. Ik volg echter een BBL-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg, red.). Daarbij is het niet normaal
dat je een buitenlandse stage volgt”, vertelt Larissa.
Ze besloot toch de gok te wagen en het na te vragen
bij STOC. Dit instituut verzorgt de opleidingen voor
Samen Leren in de Wijk. “Ze zeiden dat nergens staat
dat het niet mag. Binnen Surplus stonden ze er ook
open voor. Ik ben opnieuw op vakantie naar Gambia
gegaan en heb zo veel mogelijk ter plaatse proberen te
regelen en verder vanuit Nederland.”

Afrika

Marissa en Femke sloten zich vrij snel bij Larissa aan.
“Ik had ook het idee om mijn stage in het buitenland te
vervullen en vroeg een docent of dat mogelijk was. Hij
vertelde dat Larissa daarmee bezig was. Na een les
heb ik haar aangesproken. Daarna had ik het er met
Femke over. Die wilde eigenlijk liever naar Rusland
dan naar Afrika, maar in het café heeft Larissa haar
over kunnen halen”, merkt Marissa lachend op. “Nu
denk ik ook dat het verblijf in Gambia mooier wordt dan
in Rusland hoor”, zegt Femke vlug.
Ze zijn blij dat ze de kans krijgen om in Gambia stage

te lopen. “Dat komt echt door Samen Leren in de Wijk”,
stellen ze alle drie. “In de oude situatie was dit nooit
gelukt.”

Kubuneh

Het drietal vertrok op 29 oktober naar de uiterste
westpunt van Afrika. Na drie weken keren Marissa
en Femke huiswaarts. Larissa blijft nog twee weken
langer. “We verblijven in Kubuneh en draaien mee
in Kubuneh Health Center. Dat is een kleine lokale
kliniek waar we meteen welkom waren”, vertelt Larissa.
“Ik verwacht dat we leren om heel creatief te zijn. Wij
denken vaak technisch en medisch. Techniek is er daar
bijna niet. Zij werken daarom veel met middelen uit
de natuur.” Marissa hoopt ook het nodige van de cultuur mee te krijgen. “Ik ben heel benieuwd hoe zij met
geboortes en met overlijden omgaan.” Femke wil graag
te weten komen hoe in het ziekenhuis gewerkt wordt.
“Ik heb gehoord dat naalden ontsmet en dan opnieuw
gebruikt worden. Ik ben benieuwd hoe dat in de praktijk
gaat.”

Once in a lifetime

Voor Marissa en Femke is het de eerste keer dat zij
naar Afrika gaan. “Ik weet echt totaal niet wat ik kan
verwachten”, zegt Femke. “We keren terug met zoveel
verhalen. Het is goed dat we elkaar hebben om die te
delen.” “Dit is een ‘once in a lifetime’-ervaring”, concludeert Marissa. “Ik had niet verwacht dat het ooit op mijn
pad zou komen.”

13

Hoe om te gaan met dementie?
In het vorig KruisVenster kon u al lezen over de lezing van Albert Boeyinga over dementie. De voormalige
huisarts in Willemstad gaf praktische handvatten over een positieve benadering van mensen met dementie en
het effect van muziek. In deze editie gaan we daar verder op in.
Vooral mensen met beginnende Alzheimer of dementie hebben nog vele momenten waarop ze zich bewust
zijn dat ze dingen vergeten of zich niet herinneren.
Het is van groot belang om in deze fase niet te bagatelliseren maar het probleem juist te erkennen. “Wat
vervelend dat je het even niet weet, het verstand laat je
soms even in de steek.” Zeg vooral niet: “Dat heb ik al
verteld” of “Dit heb ik al uitgelegd”. Mensen met beginnende dementie hebben vaak een gevoel van falen,
angst en leegte in hun hoofd. Als reactie op dit gevoel
van falen komt vaak probleemgedrag tevoorschijn.
Mensen met dementie houden van positieve aandacht.
Een complimentje geven en een knuffel of zachte streling over het haar of arm/hand. Haast jaagt hen op;
een langzame benadering is welkom. “Hiermee kan je
veel meer bereiken”, legt Boeyinga uit. Als voorbeeld
noemt hij een man met dementie die opgehaald wordt
door een busje om naar de dagbesteding te gaan. Zijn
vrouw is aan het haasten. Het ontbijt is net op en haar
man moet zijn jas nog aan en zijn tas pakken, het busje
komt immers zo. De man wil niet meer en wil thuisblijven. Hij verzet zich. De buschauffeur schat de situatie
juist in en zwaait naar de man: “Ga je gezellig met ons
mee met de bus? We vinden het leuk als je meegaat.”
Zonder mokken stapt de man gewillig in.

Effect van muziek

In Amerika werd ontdekt wat het effect van muziek is
op dementeren. Jerry was een man die al jaren op een
gesloten afdeling met zijn hoofd naar beneden en een
lege blik in de ogen onbeweeglijk in zijn rolstoel zat. Tot
op een dag een verzorgster muziek uit zijn jeugd op een
iPod had gezet en hem een koptelefoon opzette. Jerry
zijn ogen begonnen te fonkelen en hij bewoog mee op
de muziek. Hij zong zelfs een liedje mee. Nadat zijn
koptelefoon even werd afgenomen was er zelfs een
gesprek met hem mogelijk (wel met gesloten vragen
waar hij ja/nee op kon antwoorden om te voorkomen
dat hij geen antwoord wist te geven). Kijk zelf maar
eens naar het filmpje op YouTube: Henry Alive Insite.
Daar is ook een ander filmpje te vinden over een zoon
die geen contact kon krijgen met zijn demente vader,
tot hij elke dag een ritje ging maken met de autoradio
aan: The Sing a Song minute man.
“Op Alzheimer Muziekgeluk kan je de geboortedatum
van een cliënt intypen en dan verschijnt er een lijst met
een twintigtal nummers waar je zeker succes mee zal
hebben en waar je je cliënt of familielid gelukkig mee
kunt maken”, aldus Albert.

UIT DE PRAKTIJK
Een wijkzuster of -broeder hoeft niet altijd de geijkte paden te bewandelen
om het doel te bereiken. Je hebt de vrijheid om juist van die paden af te
wijken als het nodig is. Bij een echtpaar was dat nodig.
Ze zijn allebei half in de zestig. Ik kom nu ruim een jaar eens in de twee maanden
op bezoek. Mevrouw is slechtziend en beiden hebben hartproblemen. Tijdens een
van de bezoeken zag ik dat mevrouw erg was afgevallen. Ik maakte me daar zorgen over en vroeg hoe het ging met het klaarmaken van de warme maaltijden. Ze
vertelden dat ze al geruime tijd geen warm eten meer aten, alleen eens in de week
friet.
Meneer zei dat hij de aardappelen uit de supermarkt niet lekker vond. Hij wilde
bintjes van de boer. Aangezien meneer alleen een fiets heeft, kon hij die zelf niet
gaan halen. Omdat ik wilde dat het echtpaar goed ging eten, heb ik mijn auto gepakt en ben ik met meneer naar een boerderijwinkel gereden. Onderweg hebben
we een heel gesprek kunnen voeren en ben ik meer over hen te weten gekomen.
Bij terugkomst vertelde mevrouw dat ze wel zin had in gehaktballen. Die heeft
meneer in de supermarkt gehaald. Zo werden ze allebei enthousiast over eten.
Binnenkort ga ik weer langs. Ik ben benieuwd hoe de situatie nu is. Het is belangrijk
dat ik ze stapje voor stapje help om gezond te eten. Gelukkig heb ik als wijkzuster
de vrijheid om daarbij een stapje verder te gaan, zelfs naar de boer voor aardappelen.
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Marleen Stallinga-de Rond,
Wijkzuster Oudenbosch
Telefoon: 0165 - 546613

Vijftien CIO's ontvangen hun diploma

"Nu begint het pas"
Vijftien studenten van Samen Leren in de Wijk hebben onlangs hun opleiding afgesloten met een diploma.
Hun ‘status’ is veranderd van Collega’s In Opleiding naar Collega’s In Ontwikkeling. Niemand is immers ooit
uitgeleerd.

De geslaagden die hun diploma ontvingen in Breda.

Op 4 juli ontvingen negen medewerkers van TWB Thuiszorg met aandacht hun diploma op het hoofdkantoor in
Roosendaal. José de Bruijn, Heleen Nieuwkerk, Ada Spinder, Carla Wensveen, Alice van Lammeren, Annemarie
Oliehoek, Elice Loomans, Pamela Jansen en Monique Burcksen hebben hun opleiding niveau 2 helpende zorg en
welzijn met succes afgerond. Vier van hen zijn inmiddels gestart met een vervolgopleiding.

Blijf leren

Op de Surplus-locatie Elisabeth in Breda namen Faith Ufoma, Glenda Stehman, Iris de Visser, Jeanet Verhaard, Anita
Aarts en Veronique Balcaen hun diploma in ontvangst. Docent Joke Voermans had nog een speciaal woordje voor de
geslaagden: “Jullie hebben gemerkt dat het hartstikke leuk is om te leren. Blijf het doen. Dit diploma is eigenlijk net als
met een rijbewijs. Als je het hebt gehaald, dan begint het pas.”

Herinneringen
ophalen aan de
belevingstafel

Gezondheidsmarkt Fijnaart

Wereld Alzheimer Dag kreeg zaterdag
21 september in Oudenbosch speciale
aandacht. In bibliotheek VANnU werd
het Geheugenhuis geopend. Een deel
van de bibliotheek biedt voortaan
plaats aan een belevingstafel, herinneringskoffers en een dementheek
met informatie over dementie.
De interactieve belevingstafel kon worden aangeschaft dankzij een gift van
Kruisvereniging Oudenbosch. Via de
tafel kunnen herinneringen van vroeger
worden bekeken, maar ook beelden van
het koningshuis of de plaatselijke heemkundekring. De tafel prikkelt dementerenden om hun brein te blijven gebruiken
met spelletjes en met beelden uit hun
verleden.

Om het jaar organiseert De Kruisvereniging Fijnaart & Heijningen
een gezondheidsmarkt. Daarmee voorziet zij duidelijk in een behoefte, zo bleek zaterdag 26 oktober. Bijna driehonderd belangstellenden bezochten de informatiemarkt in De Parel in Fijnaart.
De meeste bezoekers namen deel aan de gezondheidscheck, waarbij
onder andere de bloeddruk, bloedsuiker, lenigheid en longinhoud werden
gemeten. Bij het merendeel was alles in orde. Een enkeling kreeg het
advies om voor de zekerheid even langs de huisarts te gaan. Naast de
testen, verschafte de markt veel informatie op het gebied van de gezondheid. Ook de kruisvereniging, wijkzuster en Samen Leren in de Wijk
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waren aanwezig.

Woordzoeker

Winnaars woordzoeker editie juni 2019

november 2019

Oplossing vorige woordzoeker: de Tour wacht op niemand

1e prijs: G. Roovers, Oud Gastel , 2e prijs: J. Knook, Fijnaart, 3e prijs: A. Konings, Sprundel.
Prijzen: 1e prijs VVV-kaart 25 euro, 2e prijs VVV-kaart 15 euro, 3e prijs VVV-kaart 10 euro

75 jaar leven in vrijheid

AMERIKANEN
ARTILLERIE
BEVRIJDING
BEZETTING
CANADEZEN
CAPITULATIE
CHOCOLADE
DRIEKLEUR
DUITSERS

FEEST
FESTIVAL
FESTIVITEITEN
GARDEN
GEALLIEERDEN
HERDENKEN
HONGERWINTER
INFANTERIE
KRIJGSMACHT

LEGER
LUCHTALARM
MILITAIREN
MONTGOMERY
NORMANDIE
NSB
ONDERDUIKERS
ONDERGEDOKEN
ONDERGRONDSE

OORLOG
OPMARS
PARACHUTE
POLEN
REGIMENT
SCHELDE
SCHUILKELDER
SIGARETTEN
SNOEP

SPITFIRE
TANK
TANKS
TIMBERWOLVES
VELDSLAG
VERZET
VETERAAN
VLAGGEN
VN

WAGENINGEN
WEDEROPBOUW
WILHELMINA
ZILVERPAPIER

Plaats de overgebleven letters in de onderstaande vakjes. Dat is de oplossing.

Stuur uw woordzoeker naar Antwoordnummer 115, 4700 VB Roosendaal.
Lidnummer :............................................................................................................................................................
Naam:......................................................................................................................................................................
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Adres:......................................................................................................................................................................

