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De wijk centraal

Zo’n 10 jaar geleden is De Kruisvereniging NoordBrabant, onder het motto de Wijkzuster Terug, begonnen
om de wijkzuster terug te krijgen in de stad en het dorp. De
wijkzuster als een bekende, iemand die niet alleen de
wijk kent, maar juist ook de bewoners ervan. Die tijd nam
om eens thuis te komen praten hoe het ging. Zonder dat
er zorg aan te pas kwam, maar gewoon uit belangstelling en tegelijk om te zien of er hulp nodig was. Oftewel
de persoon die erin slaagde mensen te ontmoeten.
De tijd die daarvoor nodig is, is van cruciaal belang om
erachter te komen wat er in de wijk speelt. Zij was een heel
bekende in de wijk. Door de ingreep van Den Haag
werd die wijkzuster verdrongen, werd de thuiszorg een
verdienmodel. Er zijn inmiddels duizenden zorgaanbieders die allemaal zorg aanbieden. Dat betekent tegelijk
dat er een enorme bureaucratie is opgebouwd die heel
veel geld kost, dat eigenlijk besteed zou moeten worden
aan de zorgvragers. En die zorgvragers, dat zijn u en ik en
iedereen die in de wijk woont. Jong en oud. De zorg
is door die ingreep eind jaren 90 door de overheid
onpersoonlijker geworden. Er was geen tijd meer voor
een kopje koffie met de wijkzuster aan de keukentafel, waar je samen in goed vertrouwen met je vragen
terecht kon. Nu wordt alles gestuurd vanuit het verdienmodel, daar waar zorg gaat om het samen zoeken naar
mogelijke oplossingen. Waar de zorgvrager u en ik
diegenen zijn die een beroep doen op de zorgaanbieder,
overheid (gemeente) en onderwijs. Wat gebeurde was
dat de zorgvrager hiermee op afstand kwam te staan.
Werd erbuiten gehouden. De waarden die tientallen jaren
golden vanuit de herkenbare zorg met de wijkzuster als spil
in de wijk, door iedereen herkend, is er de afgelopen jaren
uitgefietst. Er wordt te weinig rekening gehouden met de
wensen van de zorgvrager, de zorg is te veel financieel
gestuurd en van allerlei ingewikkelde regeltjes voorzien die
de werkwijze van de wijkzuster zoals die tientallen jaren
gold, danig belemmeren.
De Kruisvereniging Noord-Brabant heeft de afgelopen 10
jaren alles in het werk gesteld om de negatieve gevolgen
hiervan in te dammen en tegen te houden. Om daarmee

"De zorg is door die ingreep eind jaren 90
door de overheid onpersoonlijker geworden."

een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van
de zorgvragers, u en ik, oftewel persoonsgerichte zorg
bieden. Met aandacht voor de leefwereld van de zorgvragers. Die verbindende schakel is nog steeds daarbij
volgens de kruisvereniging de wijkzuster.
De afgelopen 10 jaren hebben ons geleerd dat
onderwijs een heel belangrijke factor is voor het voortbestaan van wat de kruisvereniging voor heeft met de
wijkzuster. Want de opleiding staat aan de basis van kennis, van ontwikkeling en hoe krijg je die zodat de kern
van het Wijkzusterconcept verder ontwikkeld wordt en
iedereen erbij betrekt die nodig is om de zorg zoals wij
die voorstaan breed uit te dragen. Wij kwamen tot de
conclusie dat de opleidingen zoals die er zijn (mbo)
niet meer aansloten bij waar wij voor staan. Dat heeft
veel voeten in aarde gehad, omdat we in gesprek met
de bestaande scholen probeerden hen te overtuigen
om uit te gaan van de ontwikkelingen die wij zelf zagen
gebeuren in de wijk. Waar de scholen niet meer aansloten bij de vraag vanuit u en ik. Kort en goed: Samen
Leren in de Wijk was geboren. Samen betekent dat zorgvragers, inwoners van de wijk, mantelzorgers samen leren
om te helpen en ondersteunen in de zorgvraag vanuit de
wijk. En uiteraard speelt ook hier de wijkzuster een heel
belangrijke rol. Landelijk wordt hier al naar gekeken en zijn
er veel vragen die we krijgen van instellingen en mensen
die deze radicale vernieuwing van scholing zien als een
toekomstige ontwikkeling.
In dit nummer van KruisVenster vindt u hierover
nadere uitleg.
Als u vragen hebt, als u mee wil denken en doen, bel of
mail ons, redactie@dekruisvereniging.nl, 0165-55 59 15.
Laat u horen. Laten we ons samen sterker maken om de
zorg beter te maken.
Frans Fakkers,
Hoofdredacteur

De burgerbeweging neemt heft in eigen hand: Kruisvereniging Roosendaal in actie!

Wijkzuster geeft bijscholing aan huis
Wijkzuster Trude Dubelaar gaat in haar wijken in Roosendaal bijscholing geven aan huis. Zij leert
mensen onder andere verpleeg- en zorgtechnieken, zodat zij hun naaste kunnen helpen. Leden van
de kruisvereniging kunnen gratis hiervan gebruikmaken. Als proef neemt de Kruisvereniging Roosendaal de kosten daarvan voor haar rekening. Hiermee gaat de Kruisvereniging Roosendaal met
haar tijd mee. “Het is tijd om anders te denken, samen te leren en vooral ook samen te werken. Bij
het geven van scholing beginnen we klein, met het oog op de fase waarin de wereld zich nu bevindt.
Corona zorgt immers voor uitdagingen”, legt voorzitter Jac. Bovens uit.
De wijkzuster is de steun en toeverlaat van de wijkbewoners. Door te luisteren en te informeren weet zij als
geen ander in te schatten waar iemand behoefte aan
heeft. “Mede door corona willen mensen meer zelf
kunnen doen. Bijscholing geeft hen dan de zekerheid
dat ze de handeling verantwoord kunnen verrichten.
Het ondersteunen van een ander wil je wél op een
correcte wijze uitvoeren”, vertelt Jac. “Wij vinden dat zo
belangrijk dat we als plaatselijke kruisvereniging hebben besloten deze kosten te financieren. Hierdoor krijgt
wijkzuster Trude Dubelaar in haar wijken de vrije hand
om antwoord te geven op vragen die mensen hebben.
Wij willen met dit initiatief als voorbeeld dienen voor de
andere plaatselijke kruisverenigingen om aan de ene
kant wijkzusters extra ruimte te geven en aan de andere
kant wijkbewoners te ondersteunen bij het helpen van
hun naaste.”

Gratis cursussen met certificaat

De bijscholing aan huis is slechts een eerste stap.
“Zodra corona het toelaat, gaan we gratis cursussen
opzetten voor de leden. Het gaat om onderdelen van
de zorg die mensen beter in de vingers willen krijgen en
die met een certificaat beloond worden”, vertelt Jac. “Je
kunt het deskundigheidsbevordering van wijkbewoners
op maat noemen. Daarmee gaan we eigenlijk terug naar
het verleden. Vroeger verzorgde de kruisvereniging
wel 42 cursussen. Daar is nu niets meer van over. We
willen het geven van cursussen in een nieuw jasje steken,
helemaal gericht op de behoefte van deze tijd en met
een kwaliteitsstempel erop.”
We nodigen alle leden die behoefte hebben aan
bijscholing van harte uit om aan te sluiten bij de
ontmoetingsplaatsen in de wijk.

In deze verpleeg- en zorgtechnieken geeft de wijkzuster bijscholing.

Lichamelijke verzorging, Aan- en uitkleden, Verplaatsingen in en om het huis,
Hulp bij uitscheiding, Aan- en uittrekken van steunkousen, Hygiënisch werken
Hulp bij eten en drinken, Het bewegen en verplaatsen van de naaste, Omgaan met hulpmiddelen
Tiltechnieken van bed naar stoel etc.

Contact: info@samenlerenindewijk.nl en tel. 0165 - 55 59 15 - www.samenlerenindewijk.nl/mantelzorger

Samen zorgen is doorgetrokken naar samen leren

"Leren in de praktijk en naar wat je nodig hebt"
Als lid van de kruisvereniging en als trouwe lezer van KruisVenster heeft u ongetwijfeld de term
‘Samen Leren in de Wijk’ voorbij zien komen. Deze ommezwaai in het opleiden van medewerkers in
zorg en welzijn is drie jaar geleden ingezet en een groot succes. De Kruisvereniging Noord-Brabant
omarmt en stimuleert niet alleen Samen Leren in de Wijk, maar wil elke wijkbewoner ervan laten
profiteren. Dat geldt dus ook voor u. Hoe dat zit leest u in een reeks artikelen in dit KruisVenster.
Aanleiding voor Samen Leren in de Wijk is de
groeiende vraag naar zorgmedewerkers. Door op een
andere manier de opleiding vorm te geven wordt het
aantrekkelijker om voor dit vak te kiezen. Daarnaast
wil De Kruisvereniging Noord-Brabant de principes
van de wijkzuster doortrekken naar het onderwijs. Dat
betekent: aansluiten bij wat de wijkbewoner nodig
heeft, met elkaar zorgdragen, laagdrempelig zijn en
handelen in de praktijk van alledag.
Vanuit deze gedachte heeft de kruisvereniging in de Coöperatie Wijkzuster gepleit voor een
vernieuwende manier van onderwijs. De coöperatie
is hierop ingesprongen en inmiddels zijn in diverse
gemeenten in West-Brabant negen leergemeenschappen met zestien werkplaatsen in vol bedrijf.

Een radicale aanpak

Radicaal in de aanpak is dat het leren wordt teruggebracht naar de kern: het leren in de dagelijkse
praktijk. De theorielessen worden niet langer in een
schoolgebouw gegeven, maar op de werkvloer.

Eigenlijk logisch, zwemmen leer je toch ook niet in een
bibliotheek?
Daarnaast wordt de lesstof niet alleen overgebracht
door professionals. De zorgmedewerkers in opleiding
leren ook van hun collega’s, de wijkzuster, de vrijwilligers, de cliënten en van alle anderen in de wijk. Zij
hebben geleerd en gezien dat kennis op veel meer
plaatsen te halen is en hebben hun weg gevonden
om ook kennis te halen bij de wijkbewoners. Zo riep
een student de hulp in van een gepensioneerde wijkbewoner, een oud-docent. Hij heeft haar ondersteund
bij het maken van verslagen.

Iedereen leert van elkaar

Het zijn echter niet alleen zorgmedewerkers in opleiding
die samen leren in de wijk. “Iedereen in de wijk die een
vraag heeft of wil leren kan aanschuiven bij de werkplaatsen van de leergemeenschappen”, zegt voorzitter Henk van Tilborg van De Kruisvereniging NoordBrabant. “Zij zijn welkom om kennis te komen halen,
maar ook om te brengen en te delen. Iedereen heeft

kennis en ervaring waar anderen weer profijt van kunnen hebben.” “Hierdoor ontstaat iets moois tussen
mensen”, vult wetenschappelijk onderzoeker Antonet
Adolfs aan. “Je zorgt voor elkaar en je leert met elkaar.
Deze samenwerking gaat verder dan het toepassen
van kennis of methodes. Het gebeurt in de praktijk van
alledag.”
“We hopen dat via de medewerkers in opleiding, het
samen zorgen en leren vanuit de leefwereld van de
wijkbewoners een andere kijk op de zorg gaat brengen.
Dat de zorg niet meer als product wordt gezien, maar
als een onderlinge samenwerking waarin iedereen zijn
deel heeft en bijdraagt aan vertrouwen. Vertrouwen op
de eigen kracht en vertrouwen in de toekomst”, zegt
coördinator Joke Voermans van Samen Leren in de
Wijk.

Niets nieuws

Eigenlijk is het helemaal niets nieuws voor De Kruisvereniging Noord-Brabant. Dertig jaar geleden maakte
de kruisvereniging zich al sterk voor zorg en kennisdeling vanuit de wijkbewoners. Op tal van gebieden

werden cursussen en voorlichting gegeven om leden
kennis en kunde bij te brengen over gezondheid en
het zorgen voor elkaar. De moeder-kindcursussen en
ziekenverzorging zijn hier mooie voorbeelden van.
De kruisvereniging wil deze ‘oude’ taken weer oppakken en door gebruik te maken van levenservaring en
gezond verstand met elkaar kennis en kunde te delen
en over te dragen. Een gevolg is dat deskundigheid
van professionals effectiever wordt ingezet en aanvullend is op wat we zelf al weten en kunnen.

Uitdaging naar de toekomst

Hier ligt een uitdaging naar de toekomst. De
kruisvereniging, wijkzusters en wijkbewoners pakken de handschoen weer op door te varen op onze
ervaringen van vroeger en kennis van weleer om
dit in de huidige tijd weer met elkaar in de praktijk te
brengen. Volgens ons is dit een mooie en zinvolle
invulling van onze maatschappelijke opdracht. In dit
KruisVenster willen wij u hierin meenemen en verkennen wat de mogelijkheden zijn.

De leergemeenschappen met werkplaatsen:

Het samen leren en zorgen is dichtbij de wijkbewoners ingericht. In de wijk dus. Op plaatsen waar wijkbewoners al
regelmatig komen: in een wijkhuis, dorpshuis, verpleeghuis, school etc.
De werkplaatsen zijn fysieke voor de wijk herkenbare ontmoetingsplaatsen waar de kennisdeling aan tafel plaatsvindt. Wekelijks worden in elke werkplaats vier thema’s behandeld. De zorgmedewerkers in opleiding halen hier hun
kennis, maar iedereen kan aanschuiven om kennis te halen en te delen. Zo wordt het een plek die verbindt.

Klundert: Mauritshof
Fijnaart: Fendertshof

Moerdijk

Zevenbergen: De Donk en
De Zeven Schakels

Etten Leur: De Linde
Terheijden: Martinus en Antonius
Steenbergen
Halderberge
Abt Bruin Café of Pastorie
Etten Leur
Breda
Oudenbosch:
Markland College
Breda Breedonk: Vredenbergh,
Roosendaal
Rucphen
Breedonk en De Linde
Bergen op Zoom
Breda Elisabeth: Elisabeth,
Roosendaal: TWB Skills en
Westerwiek, Vuchterhage
Kraamcentrum DAT
Drimmelen
Bergen op Zoom: TWB
Thuiszorg met Aandacht
Woensdrecht

In coronatijd vinden de werkplaatsen digitaal plaats.
www.samenlerenindewijk.nl/planning
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Samen leren, zorgen en leven
Anno 2020 staan we voor een grote uitdaging. Aan de ene kant stijgt het aantal mensen dat zorg
nodig heeft. Aan de andere kant daalt het aantal zorgverleners. Dat betekent dat we meer op elkaar
moeten gaan vertrouwen en beschikbaar zijn om elkaar te helpen.

De vraag rijst: Hoe kunnen we als De Kruisvereniging Noord-Brabant bijdragen aan de oplossing om
laagdrempelig voor elkaar te zorgen?
Dat begint door samen te leren. En daar heeft de
kruisvereniging ruime ervaring in. Denk aan de tijd dat
preventieve cursussen en trainingen werden gegeven,
waarin werd geleerd om te gaan met alledaagse uitdagingen. Daarmee speelde de kruisvereniging in op
de behoefte van haar leden. De leden werden daar
gelukkig van en kregen meer vertrouwen in zichzelf en
in elkaar.
Anno 2020 kunnen we opnieuw zelf onze zaakjes
regelen in plaats van alles te laten regelen door
professionele organisaties. Zorg en onderwijs uit
naastenliefde zonder contractuele verplichtingen en
financieel gestuurde (on)mogelijkheden. In dit artikel
wordt duidelijk hoe wijkbewoners kunnen aanhaken
bij Samen Leren in de Wijk en daardoor handvatten
krijgen om voor elkaar te zorgen.

De werkplaatsen

In het onderwijsmodel Samen Leren in de Wijk vindt

het samen leren en zorgen dichtbij de wijkbewoners
plaats, namelijk in de wijk. Daar zijn zogenoemde
werkplaatsen ingericht. Dit zijn ontmoetingsplekken waar kennisdeling aan tafel plaatsvindt. Hier
komen zorgmedewerkers in opleiding, wijkzusters en
docenten bijeen om met elkaar over onderwerpen te
praten, vragen te beantwoorden of kennis te delen.
De werkplaatsen zijn echter niet alleen bedoeld voor
het opleiden van nieuwe zorgmedewerkers. Het zijn
ontmoetingsplekken. Dat betekent dat wijkbewoners
kunnen aansluiten. Er wordt een diversiteit aan onderwerpen behandeld die ook voor wijkbewoners interessant zijn. Zo wordt antwoord gegeven op vragen als:
Hoe moet ik een elastische kous aantrekken? Waar
moet ik op letten bij suikerziekte? Hoe ga ik om met
een ernstig zieke partner? Stuk voor stuk vragen waar
we mee geconfronteerd worden in ons dagelijks leven.
Omdat iedere situatie anders is, verdient de vraag ook
een persoonlijk antwoord. Dat is mogelijk in de werkplaatsen.

Helpen van een ander

De kennis die in de werkplaatsen wordt opgedaan kan de wijkbewoner inzetten bij het helpen van een ander. Daarmee dragen we bij aan een maatschappelijk probleem. “Het tekort aan zorgpersoneel is zo groot, dat gaan we niet
oplossen. We moeten de zorg dus op een andere manier organiseren. Mensen weten en kunnen veel zelf, als we
er maar een beroep op doen en dit ondersteunen”, stelt voorzitter Henk van Tilborg van De Kruisvereniging NoordBrabant. Door de vergaarde kennis neemt de zelfredzaamheid van de wijkbewoners toe. “En willen we dat niet
allemaal: zo lang mogelijk zelfstandig blijven of met de eigen gekozen zorg’ de regie blijven voeren over ons
eigen leven?”, vraagt wetenschappelijk onderzoeker Antonet Adolfs zich hardop af.

Praktijk van alledag
De vragen die leven bij de wijkbewoners komen uit de praktijk van alledag. Iemand heeft bijvoorbeeld
een vraag over het verzorgen van zijn of haar partner en wil aan informatie komen. In de ontmoetingsplekken, de werkplaatsen, is een expert (wijkzuster) aanwezig om de zoektocht naar de antwoorden
te ondersteunen. De wijkzuster weet immers welke kennis en vaardigheden nodig zijn. “Als je weet
waar en bij wie je met je vragen terecht kunt, heb je een uitstekend werkende oplossing”, zegt coördinator Joke Voermans van Samen Leren in de Wijk. “Iemand schoof een keer uit nieuwsgierigheid aan.
Het verhaal van de wijkzuster ging die dag over palliatieve zorg. Toen hij anderhalve week later in een
palliatieve situatie kwam met zijn moeder, hebben de kennis en adviezen van de wijkzuster hem
geholpen om het juiste te kunnen doen in deze situatie. Als je dat later hoort, dan weet je dat goed is
wat we doen en hoe we het doen.”

Allemaal experts
Tegelijk zijn we allemaal experts. Iedereen heeft wel kennis over een bepaald onderwerp en kan deze
komen delen met anderen. “Iedereen is van harte uitgenodigd om tijdens de werkplaatsen binnen te
lopen en aan te schuiven aan tafel. Niet alleen om te luisteren, maar ook om de kennis en levenservaring te delen. Zo leer je zonder dat je het door hebt van elkaar”, aldus Henk.

Kwaliteit van zorg
Als we durven te vertrouwen op levenservaring, kennis en ervaringsdeskundigheid van de wijkbewoners, krijgen we ook een ander gevoel bij wat kwaliteit van zorg is. Bij wijkbewoners die zich
verantwoordelijk voelen voor hun zorg of van de partner ontstaat vanzelf een deskundigheid in de zorg,
doordat ze de zorg ‘gewoon’ doen. Door te vertrouwen op elkaar krijgt vakmanschap een bredere
betekenis. Vakmanschap is niet alleen voor de beroepsgroep, maar ook voor iedereen die te maken
heeft met zorg en behoefte aan kennisdeling. Door het verbinden van elkaars levenservaring en kennis
ontstaat vertrouwen, veiligheid en vakmanschap voor de toekomst.
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SERVICEPAKKET

kortingen per gemeenten. Op vertoon van uw geldig lidmaatschapskaartje.

Gemeente Steenbergen

Gemeente Roosendaal

Audicien Service
Ledenvoordeel: Gratis hoortest en
advies aan huis, 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)
Feet Care, T: 06-28419725
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.
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.
MassagePraktijk Roosendaal (massagetherapeut), T: 0165 - 580433.

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.

Bewegen & Sport Service
Ledenvoordeel: geen inschrijfkosten.
Fitcentrum Dinteloord, Van Heemskerckstraat 13, Dinteloord, T: 0623828113.
Matras, Tapijt, Banken & Stoelen
Schoonmaak service
Ledenvoordeel: gereduceerde
tarieven, 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.
Tandprothetische Service:
Ledenvoordeel: Bij afname van een
volledige onder- en/of bovenpro-these

ontvangt u als kruislid 25 euro
korting op de eigen bijdrage.
Tandprothetisch Centrum St.
Willebrord, Dorpsstraat 111,
T 0165- 37 02 75

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
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.
Feet2Happinez, T: 06-54320892
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.
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.
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.
Lia van Gastel, (specialisatie Burnout, rouwverwerking, coaching en
massage, Ontspanningsmassage
tijdens de oncologie) praktijk in
Putte, liavangastel@telenet.be, T:
(0032) 36085201,
mob. (0031) 655751920.

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,
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.
Tandprothetische Service:
Ledenvoordeel: Bij afname van een
volledige onder- en/of bovenprothese ontvangt u als kruislid 25 euro
korting op de eigen bijdrage.
Tandprothetisch Centrum
Haveneind 25, Zevenbergen
T 0168-37 09 86

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.
Voetreflexzone therapie service:
Ledenvoordeel: 10% korting op een
voetreflex therapie behandeling.
Lia van Gastel, (specialisatie Burnout, rouwverwerking, coaching en
massage, Ontspanningsmassage
tijdens de oncologie) praktijk in
Putte, liavangastel@telenet.be, T:
(0032) 36085201,
mob. (0031) 655751920.

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
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,

Diploma's voor Collega's in
Opleiding in Zevenbergen
Op vrijdag 9 oktober, vlak voor de gedeeltelijke lock
down, zijn in WZC de 7 Schakels te Zevenbergen 8
Collega's in Opleiding van de leergemeenschap Zevenbergen
in de bloemetjes gezet. Zij hebben succesvol hun opleiding
afgesloten met een diploma.
Ondanks de gepaste 1,5 meter afstand en met inachtneming
van alle geldende adviezen en maatregelen, was het een
warme ontmoeting waarin de waardering voor onze nieuwe
collega’s is uitgesproken door zorgmanagers, leermeester en
coach.
We zijn (beren) trots op hen: voor het vertrouwen en de
wederkerigheid die zij met ons allen delen.
Van deze groep zijn er een drietal geslaagden die
zich meteen verder gaan

ontwikkelen, ofwel naar een

hoger niveau van zorgopleiding ofwel een hoger niveau van
begeleiden en coachen van CIO’s (collega's in opleiding én/
of ontwikkeling) in de leergemeenschap. Super!!

0165-555915. Reptielenhuis De
Aarde, Breda.
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.

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.
Tandprothetische Service:
Ledenvoordeel: Bij afname van een
volledige onder- en/of bovenprothese ontvangt u als kruislid 25 euro
korting op de eigen bijdrage.
Tandprothetisch centrum,
Voorsteven 116 B, Etten Leur,
T: 076-50 40 794

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
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 t/m do 09.00 - 16.00 uur
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
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

1 december gratis Voetscandag bij Timmers MediCare

Heeft u pijn aan uw voeten?
Of extra vermoeide voeten?
Last van rug of zere knieën?
Deze klachten gaan meestal niet vanzelf over. Veel mensen hebben voet- en houdingsklachten zonder te weten wat ze
daaraan kunnen doen. De registerpodoloog is een voetspecialist die in veel gevallen uitkomst kan bieden.
Op 1 december kunnen leden van de Kruisvereniging gratis een voetscan laten maken. Onze podoloog Conny van den
Nobelen kijkt dan samen met u of er afwijkingen zijn. Uiteraard werken wij geheel volgens de richtlijnen van Rijksoverheid! Wilt u hier gebruik van maken? Maak dan even een afspraak en bel 0165-560609.

Colofon

Noord

Kruisvenster is het ledenblad van de Kruisvereniging Noord-Brabant. Hoofdredacteur: Frans Fakkers. Tekst: Jan Willem
van Bodegom. Eindredactie: Jan Willem van Bodegom. Opmaak: Dessain. Foto’s: Jan Willem van Bodegom en Marcel
Otterspeer. 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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Veel diploma's bij TWB Thuiszorg met Aandacht
Door het coronavirus hebben zij er even op moeten wachten, maar woensdag 8 juli ontvingen maar
liefst 23 medewerkers van TWB Thuiszorg met Aandacht dan toch hun diploma van Samen Leren in
de Wijk. De uitreiking aan de Collega’s In Opleiding (CIO’s) vond op het hoofdkantoor in Roosendaal
in twee sessies plaats.
Samen Leren in de Wijk is een opleidingstraject dat is
opgezet door De Kruisvereniging Noord-Brabant in
samenwerking met Kraamcentrum DAT, DAT Thuiszorg,
Surplus, TWB Thuiszorg met Aandacht en opleidingsinstituut STOC. “De manier van leren is wel even
wennen”, zei Lilian van Kaam bij de diploma-uitreiking.
Zij is coach leren en ontwikkelen bij TWB Thuiszorg met
Aandacht. “Dat geldt voor iedereen, welke school of
opleiding je ook hebt gevolgd. Samen Leren in de Wijk
gaat anders en daar moet je je weg in vinden. Dat is jullie
gelukt.”

Dagelijkse praktijk

Bij Samen Leren in de Wijk wordt gestudeerd in de
dagelijkse praktijk. Niet in een schoolgebouw, maar
op de werkvloer. De CIO’s hebben de regie over hun
eigen opleiding. Zij hebben een vraag en gaan daarmee
zelf aan de slag, gesteund door de coach. “Die vrijheid
vond ik erg fijn”, zei een van de geslaagden. “De vrijheid
om zelf het onderwerp te kiezen waarvan je meer wil
weten en de vrijheid om je eigen tempo te bepalen. Daardoor was het goed te combineren met de thuissituatie.”

Speciaal woordje

Voor iedere geslaagde was er een speciaal woordje.
Nadat zij hun diploma hadden ondertekend, ontvingen
zij een bos bloemen en een speldje. Door de coronamaatregelen bleven het schudden van handen en de
felicitatiekussen achterwege. Ook mocht iedere
geslaagde maar één introducé meenemen. Overige
familie en vrienden konden de feestelijke bijeenkomst
volgen via YouTube.

Geslaagden

De geslaagden zijn: Madelon Meijer, Alice Dekkers,
Nell Kees, Jesper van Elzakker, Monique Paardekam,
Patricia de Keijzer, Rilana van de Gijzen, Froukje Schot,
Nicole Hendriks, Ada Spinder, Denise van Dijk,
Alexandra Vink, Sharona Hest, Frederieke Plug,
Mirjam Oomen, Bregina Sprenkels, Carien Bartels, Els
Plasmans, Claudia Wijnhorst, Linda Schneiderberg,
Yasemin Baysal, José de Bruijn en Kim van Kempen.

t ee n he el leven sver ha al”

“Een cliënt is ee n un iek pe rso on me

Samen Leren in de Wijk heeft er voor gezorgd dat ik kennis heb mogen maken
met de zorg en uiteraard als gediplomeerd verzorgende ig werkzaam mag zijn.
Samen Leren in de Wijk biedt mooie kansen om net dat beetje extra te kunnen
geven binnen de zorg. Denk hierbij aan communicatie, mogelijkheden en anders
denken. Dat laatste is binnen de zorg belangrijk. Het anders denken zorgt ervoor
dat de cliënt gezien wordt. Een cliënt is niet zomaar een cliënt, een cliënt is een
uniek persoon met een heel levensverhaal. Door in gesprek te gaan met de cliënt
leer je hem/haar kennen. Je hoort mooie verhalen en er ontstaan mooie gesprekken. Samen Leren in de Wijk biedt hierin handvatten. Dankzij Samen Leren in
de Wijk heb ik alles uit mijn studie kunnen halen en kan/mag ik anders denken
binnen de zorg, waardoor er veel meer persoonlijke aandacht is voor de cliënt. De
cliënt ervaart dit als positief is mijn er varing. Je kan als zorgverlener meer voor
een zorgvrager betekenen en dit zorgt voor een verbreding en verdieping van de
werkzaamheden. Je staat hierdoor nooit op de automatische piloot en je wordt
altijd uitgedaagd.
							 Yllona van Aart
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Iedereen woont, leert, zorgt en leeft samen in de wijk

"Ik gun het alle Nederlanders om deelgenoot te zijn
in hun wijk"
In de wijk gebeurt het. Daar wonen, leren, zorgen en leven mensen samen. De Kruisvereniging
Noord-Brabant vindt dan ook dat de wijk en zijn bewoners vroegtijdig betrokken moeten zijn bij het
maken van plannen. Plannen voor voorzieningen en de inrichting ervan in de wijk. Elke wijk is uniek
en de bewoners weten zelf wat nodig is. Hier ligt nog een grote uitdaging.

Met de wijkzuster en Samen Leren in de Wijk brengt
De Kruisvereniging Noord-Brabant het samen zorgen
en samen leren terug naar de wijk en zijn bewoners.
Een mooi voorbeeld voor de rest van het land? “Ik gun
het alle Nederlanders om dit te ervaren in hun wijk”,
antwoordt coördinator Joke Voermans van Samen
Leren in de Wijk. “Mensen die bij elkaar komen om
samen sturing aan hun wijk te geven. Dat verdient
ondersteuning. Hierdoor komen wijkbewoners meer in
de regie en dragen medeverantwoordelijkheid. Als wij
daarbij de mensen kunnen helpen, al is het maar een
klein beetje, dan vind ik dat al heel mooi.”

Podium creëren

Het samen leren en zorgen in de wijk vraagt om vertrouwen. “Het vertrouwen op inzicht van de wijkbewoners die weten wat er speelt en ideeën hebben
hoe zaken anders georganiseerd kunnen worden”,
aldus onderzoeker Antonet Adolfs. Zij hoopt op een
ommekeer bij de wijkbewoners. “Ik zou willen dat er
een podium komt waarin kritische vragen gesteld
kunnen worden aan elkaar over de wijze waarop we
sommige zaken nu hebben ingericht, zoals de hoeveel13

heid aan zorgorganisaties in een klein gebied. Maar
ook hoe we beoordelen of er sprake is van kwaliteit van
zorg. Nu is er nog te veel ruimte voor antwoorden als:
‘Het is nu eenmaal zo geregeld’, ‘Anders krijg ik het niet
gefinancierd’ en ‘Dat moet volgens de wet’. Wij
kunnen als kruisvereniging een bijdrage leveren aan
hoe het anders kan en het zelf beter doen. De tijd is er
rijp voor.”

Deelnemen aan plannen

Instellingen en bedrijven kunnen ook hun steentje
bijdragen en hun verantwoordelijkheid nemen, vindt
voorzitter Henk van Tilborg van De Kruisvereniging
Noord-Brabant. “Neem het Bravis ziekenhuis. Die
is de bouw van een nieuw ziekenhuis aan het voorbereiden. Daarbij wordt ook ingezet op zorg die buiten
de muren van het ziekenhuis gegeven kan worden. Het
betrekken van wijkbewoners uit het zorggebied bij het
maken van die plannen zou daar een goed voorbeeld
van zijn. Breng bijvoorbeeld de beschikbare kennis
binnen het Bravis ziekenhuis naar de wijken. Dat is ook
de maatschappelijke opdracht van het Bravis. De zorg
stopt niet bij de deur.”

Een voorname rol voor de plaatselijke
kruisverenigingen
De kruisverenigingen vervullen meer dan een eeuw een belangrijke rol bij het verhogen van de
volksgezondheid. In het verleden werden consultatiebureaus opgezet, wijkzusters opgeleid en
aangestuurd en tal van cursussen en opleidingen gegeven. Tegenwoordig maken kruisverenigingen het onder andere mogelijk dat leden tegen een gereduceerd tarief kunnen zwemmen of aan een
activiteit kunnen deelnemen. Ook worden gezondheidsmarkten, thema-avonden en andere bijeenkomsten opgezet. De vergrijzing en ontgroening in de zorgverlening vragen om een nieuwe aanpak.
Een uitdaging voor de plaatselijke kruisverenigingen om hun verbindende rol op te pakken.
Een belangrijk onderdeel van Samen Leren in
de Wijk is het samenbrengen van wijkbewoners.
Daarin liggen volgens voorzitter Henk van Tilborg van
De Kruisvereniging Noord-Brabant voor de plaatselijke
kruisverenigingen mogelijkheden om aan te sluiten en
een nieuwe (of eigenlijk oude) taak op te pakken.

Weet wat er speelt

De plaatselijke kruisverenigingen weten vanuit hun
eigen contacten met de leden en ontmoetingen die
plaatsvinden vaak al wat er speelt en welke behoeftes
er zijn. Deze informatie kan (met inachtneming van
de privacy) gebundeld en benut worden voor Samen

G RAT I S
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Ontvang deze wijkzuster
knuffel ‘Liesje’, wanneer
u vrienden/familie aanbrengt als lid. Vraag het
aanmeldformulier aan,
info@dekruisvereniging.nl
of bel 0165 - 55 59 15.

Leren in de Wijk. Door de kennis te delen in de werkplaatsen weten de zorgmedewerkers in opleiding wat
er speelt bij de wijkbewoners.

Contact met de wijkzuster

De wijkzuster is bij uitstek degene die zich
laagdrempelig beweegt in de wijk en weet wat er
speelt. Dat is de afgelopen periode wel gebleken.
“Tijdens de eerste coronagolf wilden mensen elkaar
wel helpen, maar het aanbod was groter dan de
behoefte. Dat kwam omdat men niet wist welke
behoeftes er lagen. De wijkzusters die dat wel wisten
hadden er weinig last van. Zij kennen de wijkbewoners,

weten hoe hun wijk in elkaar zit en welke behoeftes er
zijn. Door werkelijk in contact te gaan met mensen, ontdek je wat er echt nodig is”, stelt Henk. De plaatselijke
kruisvereniging kan in contact treden met de
wijkzusters of met andere functionarissen die zich in
het hart van de wijk begeven, zoals de wijkagent. En
zodoende de kennis bundelen over het wel en wee in
de wijk. Dit hoeft niet direct over zorgzaken te gaan,
maar wel over samen leven, samen zorgen en samen
leren.

van de kruisvereniging. Daar was veel behoefte aan,
maar die zijn helemaal verdwenen”, vertelt coördinator Joke Voermans van Samen Leren in de Wijk. “We
hebben weliswaar internet, maar dat is onvoldoende.
We hebben het gesprek nodig over een bepaalde
situatie, want elke situatie is anders. Het is een verarming dat al die cursussen zijn verdwenen. Een terugkeer
zou door de plaatselijke kruisverenigingen heel goed
ondersteund kunnen worden.”

Bezoek de werkplaatsen

We willen weer kennis gaan delen vanuit solidariteit
en een behoefte aan een gezond en gelukkig leven.
Praktisch gezien gaan we onze ‘oude’ krachten weer
inzetten. We gaan voor leden bepaalde cursussen en
formele delen van de opleiding van Samen Leren in de
Wijk gratis aanbieden. “Bij de plaatselijke kruisverenigingen ligt de taak om hun coördinerende rol weer op te
pakken”, vervolgt Henk. “Wij willen dat de kennis voor
iedereen is. Uiteindelijk is dit persoonlijker, goedkoper
en efficiënter voor het proces van zorgverlening. Het
is bijvoorbeeld zeer interessant voor leden die meer
willen weten over een stukje van de opleiding. En wie
weet zorgt het er wel voor dat zij uiteindelijk de hele
opleiding gaan volgen en echt een diploma halen.
Maar ook om wijkbewoners die mantelzorg bieden te
ondersteunen bij deze taak, waardoor zij met meer vertrouwen de zorg voor hun naasten kunnen verlenen.”

Het Samen Leren in de Wijk is al op veel plaatsen goed
neergezet in de wijk. Het is de bedoeling dat steeds
meer wijkbewoners zich aansluiten bij de werkplaatsen, waardoor er ‘broedplaatsen’ van kennisdeling ontstaan. De plaatselijke kruisvereniging kan aansluiten
bij de werkplaatsen om kennis te halen en te brengen.
Dit is niet alleen een verrijking voor jezelf, maar ook om
te horen wat er speelt, bekendheid te geven aan de rol
van de kruisvereniging en om informatie op te halen
hoe de kruisvereniging een voorname rol kan spelen in
collectieve preventie.

Organiseer cursussen

Er was een tijd dat de kruisvereniging haar eigen ‘broedplaatsen’ organiseerde. “In mijn jonge jaren volgde ik
een opleiding tot kraamverpleegkundige. In het ziekenhuis kwam ik in aanraking met moeder-kindcursussen

Gratis voor leden
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De winter komt eraan

BIBBEREN
HANDSCHOENEN LANGLAUFEN
SJAAL
SNEEUWSCHUIVER
BOBSLEEEN
IGLO
MUTS
SKIËN
SNEEUWVLOK
CHOCOLADEMELK IJS
OORWARMERS SLEE
SNOWBOARD
ERWTENSOEP
IJSBAAN
OUDEJAARSDAG SNEEUW
SNOWBOOTS
GLAD
KERSTMIS
RODELEN
SNEEUWBAL
TRUI
GLIJDEN
KOUD
SCHAATSEN
SNEEUWPOP
VORST
GLÜHWEIN
KRUIK
SINTERKLAAS
SNEEUWSCHOENEN VRIESWEER
HAARDVUUR
Plaats de overgebleven letters in de onderstaande vakjes. Dat is de oplossing.

WAK
WANTEN
WINTER
WINTERJAS
WINTERPRET
WINTERSLAAP
WIT
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Lidnummer :............................................................................................................................................................
Naam:......................................................................................................................................................................
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