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Hoe krijg je alleenstaande ouderen gemotiveerd om met leuke activiteiten 
hun eenzaamheid te verdrijven? Die vraag hield Kruisvereniging Hoeven, 
KBO Hoeven en Surplus bezig. Om een antwoord te krijgen werden 
Hoevense ouderen uitgenodigd voor een ‘praatje met een taartje’. Ruim 
vijftig van hen kwamen op 5 oktober naar de Punt in Hoeven. 

Ruim vijftig ouderen schuiven aan voor een praatje met een taartje

Het initiatief viel in de landelijke Week van de Ontmoeting. De drie organisa- 
ties hadden elk een aantal ouderen aangedragen. “Ik ben langs de deur gegaan 
met flyers om persoonlijk de mensen uit te nodigen”, vertelt wijkzuster Anja Otto. 
Die aanpak had succes. “We hebben zeventig flyers uitgedeeld en we hadden 
een opkomst van meer dan vijftig mensen. Daaronder ook een heleboel nieuwe 
gezichten.” 

Wensen in kaart brengen
Wijkzustermascotte Liesje heette iedereen van harte welkom. De middag werd 
geopend door dichteres Elly Schepers. Zij bracht het gedicht ‘Leven, afscheid 
van een zomer met corona’ ten gehore. Vervolgens gingen de aanwezigen in vijf 
groepen in gesprek om de wensen van de Hoevense ouderen in kaart te brengen. 

“We hadden vragen opgesteld als: ‘Wat maakt u blij?’, ‘Waar wordt u gelukkig 
van?’, ‘Welke uren van de dag voelt u zich alleen?’, ‘Wat doet u als u alleen bent?’ 
en ‘Wat kunnen wij voor u betekenen’. Naar aanleiding van deze vragen gingen 
wij in gesprek met de mensen”, aldus Anja. “Aan de hand van de antwoorden 
gaan we activiteiten organiseren. Het doel is om mensen uit huis te krijgen en zich 
minder eenzaam te laten voelen. Die eenzaamheid is door corona erger gewor-
den, maar er waren tijdens het ‘praatje met een taartje’ ook mensen die niet eerder 
in de Punt waren geweest. Zij hadden een klein zetje nodig om hier naartoe te 
komen. Hopelijk hebben wij dat duwtje gegeven.” 

Wijkzustermascotte Liesje verwelkomde de Hoevense 
ouderen tijdens het ‘praatje met een taartje’. 

“Ik ben langs de deur 
gegaan met flyers om 
persoonlijk de mensen 
uit te nodigen”
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Gezond eten, voldoende bewegen, 
niet roken en niet te veel drinken. Wie 
zich houdt aan deze leefstijl heeft meer 
kans om vitaal te blijven. Maar ook  
kleine aanpassingen in huis kunnen al veel  
ellende voorkomen. Preventie stond zater-
dagochtend 9 oktober dan ook centraal aan 
het begin van de Dag voor de Ouderen in 
Willemstad. 

Voorkomen 
is altijd beter 
dan genezen

Seniorenraad Willemstad had Huisartsen-
praktijk Willemstad, wijkzuster Sheila Punt 
en De Kruisvereniging Noord-Brabant uitge-
nodigd om de ouderen te voorzien van advies 
en tips. Ruim dertig senioren luisterden eerst 
naar Joke Voermans van de kruisvereniging. 
Zij gaf onder andere uitleg over Samen Leren 
in de Wijk, waar de kruisvereniging deel van 
uitmaakt. “Iedereen heeft wel gehoord van 
de personeelstekorten in de zorg. Het wordt 
steeds lastiger om in de wijken de zorg goed 
te krijgen en te houden. We zullen het samen 
moeten doen om onze toekomst goed door te 
komen. Samen Leren in de Wijk helpt daar-
bij door de kennis en ondersteuning zo dicht  
mogelijk bij de mensen brengen”, aldus Joke. 

Vallen
De wijkzuster bezoekt de mensen al voor-
dat zij zorg nodig hebben. “We geven advies 
over bijvoorbeeld medicijngebruik. Sommige 
medicijnen geven kans op vallen. Datzelfde 
geldt voor eenzijdig eten en drinken en slecht 
zicht”, vertelde Sheila Punt. “Oudere mensen 
hebben vijf keer zoveel licht nodig dan jonge 
mensen. Maar ook door niet met sloffen aan 
de trap op te gaan en met het aanbrengen 
van kleine aanpassingen in huis kan een val- 
partij voorkomen worden. Dat is belangrijk, 
want de meeste opnamen in het ziekenhuis 
zijn van mensen die vallen.”  

Leefstijl
Praktijkondersteuner Ellen Testers maakte 
duidelijk dat je met een gezonde leefstijl veel 
resultaat kunt boeken. “Door het aanpassen 
van de leefstijl heb je soms sommige medi- 
cijnen niet meer nodig. Bewegen is daarbij 
heel belangrijk. Spierkracht neemt af als je 
niet of te weinig beweegt. Niet alles is voor  
iedereen haalbaar. Maar wat je kunt doen, 
moet je doen. Probeer de spieren te blijven 
gebruiken.” 

Sociale contacten
Na de presentaties werd in groepen doorge-
praat over het verbeteren van de leefstijl, het 
voorkomen van vallen en over wat de ouderen 
belangrijk vinden in hun leven. Bij het laatste 
onderwerp scoorden vooral ‘de sociale contac-
ten’, ‘het zo lang mogelijk zelfstandig zijn’ en 
‘het deel uit blijven maken van de maatschap-
pij’ hoog. 

Ook zittend kun je je spieren trainen. 

.... puntje van je neus. Voetjes van de vloer tijdens 'Let's twist again'. 

Chubby Checker
Als afronding werd het bewegen in de praktijk 
gebracht. Met klassiekers als ‘Que Sera Sera’, 
‘In de Maneschijn’ en ‘Hoofd, Schouders, Knie 
en Teen’ schroefde Joke het aantal beweg-
ingen steeds verder op. Uiteindelijk stond de 
hele zaal te twisten op de muziek van Chubby 
Checker. Moe, voldaan en voorzien van nut-
tige informatie werd de ochtend afgesloten 
en konden de senioren gaan genieten van de 
lunch en het culturele middagprogramma. 

Dag voor de Ouderen 
in Willemstad 
swingend van start
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De vraag ‘Wat vind je belangrijk in het leven?’ stond 
centraal tijdens een van de groepsgesprekken. 



Gratis Voetscandag bij Timmers MediCare

Heeft u pijn aan uw voeten? Heeft u extra vermoeide 
voeten? Of last van rug of zere knieën? Kom dan  
dinsdag 14 december naar de Voetscandag bij 
Timmers MediCare.  

Voet- en houdingsklachten gaan meestal niet vanzelf 
over. Veel mensen hebben deze klachten zonder 
te weten wat ze daaraan kunnen doen. De register-
podoloog is een voetspecialist die in veel gevallen 
uitkomst biedt. 

Gratis voetscan
Leden van Kruisvereniging Noord-Brabant kunnen 
dinsdag 14 december gratis een voetscan laten 
maken bij Timmers MediCare aan de Kade 51 in 
Roosendaal. Registerpodoloog Conny van den  
Nobelen kijkt dan samen met u of er afwijkingen zijn. 
Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Maak 
dan een afspraak via 0165-560609. 

Op 23 augustus onthulde Ria Schell van  
Stichting Verenigde Wijkcentra het bord van 
het Doorgeefpunt aan de gevel van het wijk-
centrum 't Fort aan de Bernadettestraat 4 in 
Bergen op Zoom. In het bijzijn van de enthou-
siaste vrijwilligers en een aantal mensen die 
altijd betrokken zijn geweest bij het Doorgeef-
punt - o.a. de Kruisvereniging - was het een 
bescheiden maar feestelijke opening. Inmid-
dels bestaat het Doorgeefpunt alweer 7 jaar 
en voorziet het in een grote behoefte. Naast 
de grote maatschappelijke waarde bevordert 
het ook hergebruik.

Het Doorgeefpunt is een voorziening voor 
spullen voor de dagelijkse zorg thuis. De  
materialen worden gratis geschonken door  
iedereen die het over heeft en zijn gratis voor 
iedereen die het nodig heeft. Het gaat in de 
eerste plaats om spullen op het gebied van 

Het doorgeefpunt opent weer haar deuren
zorg (hulpmiddelen), eten (servies, keuken-
gerei, pannen) slapen (beddengoed) wassen 
(handdoeken, toiletartikelen) en kleding. Voor 
het laatste wordt 0,50 cent per stuk gevraagd 
zodat wij als er iets niet voorradig is het  
kunnen kopen.

De doelgroep die wij bereiken zijn veelal 
mensen die weinig tot niets te besteden  
hebben. Veel instanties verwijzen mensen 
naar het Doorgeefpunt. Armoede, schulden, 
geen vaste verblijfplaats, complexe proble-
matiek zijn situaties die veel voorkomen.

Openingstijden:
Woensdag van 10.00 uur - 12.00 uur en op  
afspraak. Tijdens schoolvakanties gesloten 
Adres: Wijkcentrum 't Fort, Bernadettestraat 4, 
4615 EV Bergen op Zoom
hetdoorgeefpunt@hotmail.com /06-33416193

Ben jij mantelzorger woonachtig in Roosendaal? Neem 
dan een minuut de tijd om onderstaande te lezen.

De Plaatselijke Kruisvereniging Roosendaal biedt jou een 
GRATIS coachtraject aan. Een geaccrediteerd coach helpt 
jou met vragen of situaties waarmee je worstelt en waar jij 
iets in wilt veranderen.

Een verandering in gang zetten waardoor jij, met je mantel-
zorgactiviteiten:
 » je vitaal voelt
 » vertrouwen hebt in de toekomst
 » goed voor jezelf zorgt
 » in balans bent
 » geniet van het leven
 » contact hebt met andere mensen

Er is geen goed of fout wanneer het om een hulpvraag gaat, 
er bestaan geen domme of gekke vragen. Wij, De Plaat-
selijke Kruisvereniging, zien jou en willen iets terug doen 
voor je onbaatzuchtige en harde werk als mantelzorger.

Herken je bovenstaande uitdagingen in jezelf, neem dan 
geheel vrijblijvend contact op via email 
redactie@dekruisvereniging.nl

Je wordt gebeld door de coach die met jou een afspraak 
maakt voor de 1 op 1 ontmoeting. 

Kruisvereniging Roosendaal
biedt GRATIS coaching
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Noord

Gedicht van Corinne van Osta - 
van de Kar, lid van de Kruisvereniging

Corona
Er is een virus in het land 
niet te zien, wel te vrezen.
Een onzichtbare vijand, 
om bang voor te wezen.
Het geeft een weerslag, 
op ons dagelijks leven.
Niets is meer hetzelfde.
Een zwaar gelag, 
voor ieder mens.
Van groot tot klein.
Som vraag ik mij af, 
zou God vertoornt zijn, 
op de mensen die Hem vergeten??
Corona, de kroon die Christus droeg,
op zijn lijdensweg naar de dood!!
Ik bid u o, God, ach U moet het weten.
Wij zijn een volk in nood.
Soms zonder geweten. 
of de weg even kwijt.
Maar ik zoek een houvast in U,
in deze tijd van onzekerheid.



Na 40 jaar als verpleegkundige te heb-
ben gewerkt in 5 verschillende zieken- 
huizen, kreeg Ine bezoek van de  
eigenaar van de firma Buys. “Hij wist dat 
ik in de verpleging gewerkt had en kwam 
heel bedeesd vragen of ik iets wilde doen 
bij het kruiswerk”, vertelt Ine die er een 
nachtje over wilde slapen. “Toen dacht 
ik: ‘Waarom zou ik het niet doen? Het is 
zorg en dat zit in mijn hart’.”

Plantjes
Ine werd meteen tot voorzitter gebom-
bardeerd. Samen met haar medebe-
stuursleden was zij de stuwende kracht 
achter tal van activiteiten. “We hebben in 
die 32 jaar heel veel cursussen opgezet”, 
haalt ze aan. “Fitheidscursussen, samen  
afslanken, kookcursussen, ziekenver-
zorging thuis, noem maar op. Maar ook 
gymmen voor ouderen en zwemmen. 
Elke jaarvergadering sloten we af met 
een bingo, want dan kwamen er veel 
mensen op af. Zolang je maar plantjes 
had om te winnen was het lekker druk. 
Ik heb het altijd met veel plezier gedaan.” 
Begin dit jaar deed Ine al een stapje terug 
en volgde Natascha van Kats haar op als 
voorzitter van Kruisvereniging Ouden-
bosch. 

Meester-gezel
Ine vertegenwoordigt sinds 1996 Ouden-
bosch in het regiobestuur van De Kruis-
vereniging Noord-Brabant. Deze functie 
draagt zij eind dit jaar over aan Joke, die 
sinds kort aangesloten is bij Kruisvereni- 
ging Oudenbosch. “Via Samen Leren in 
de Wijk kwam ik in contact met de afdeling. 
Uit belangstelling woonde ik een bestuurs- 
vergadering bij. Ik ging naar huis met 
meteen enkele opdrachten op zak. Ik 
vind het een ondernemend bestuur met 
visie. Ik voelde me er gelijk welkom. 
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“De zorg zit in 
mijn hart en dat 
verandert niet” 

Ine Wildeman draagt stokje in regiobestuur over aan Joke Voermans

Ine Wildeman (l) en Joke Voermans met de zonnebloemen die 
een prominente plaats innamen op de kaart die Kruisvereniging 
Oudenbosch in coronatijd aan alle leden stuurde.  

Daarom wil ik graag Ine opvolgen. Al 
hebben we wel afgesproken dat ik  
altijd bij haar terecht kan als in een 
soort meester-gezel-model”, zegt 
Joke lachend. 

In mijn dustertje
Ine blijft als adviseur aan de kruis-
vereniging verbonden. “De zorg zit in 
mijn hart en dat verandert niet”, stelt 
ze. “Zelfs in de jaren dat we in Klein 
Brabant in Roosendaal woonden, 
werd ik soms ’s nachts gebeld om 
iemand te helpen. Daar ging ik dan 
in mijn dustertje naartoe. Ook heb ik 
twee jaar lang een zieke vrouw twee 
keer per week gedoucht. Dat zorg-
zame zit nu eenmaal in me en kan ik 
er niet uitgooien.” 

Verbinding
Hoewel het eeuwfeest al vijf jaar achter 
ons ligt, is Kruisvereniging Ouden-
bosch nog springlevend. “In coronatijd 
hebben we alle leden een kaart ge- 
stuurd met zonnebloemen en de 
boodschap: ‘We denken aan jullie en 
we zijn er voor jullie’”, vertelt Joke. “De 
komende tijd willen we steeds meer 
de verbinding zoeken. De verbinding 
met de leden, in de regio, maar ook 
met de andere kruisverenigingen in de 
gemeente Halderberge. We leven in 
een tijd waarin allemaal eilandjes zijn 
ontstaan. Als kruisvereniging moeten 
we meer de verbinding zoeken:  
gericht op het samen bezig zijn,  
samen leren en ook samen zorgen 
in de wijk. Wij moeten mensen die  
anderen willen helpen in de wijk 
ondersteunen. Zodoende wordt de 
kruisvereniging weer echt kruiswerk.”

Na 32 jaar legt Ine Wildeman (83) eind dit jaar haar bestuursfunctie neer bij Kruisvereniging Ouden-
bosch. Tegelijk stapt ze uit het regiobestuur van De Kruisvereniging Noord-Brabant. In Joke Voermans 
(58) heeft Ine een prima opvolgster, zowel bij de plaatselijke kruisvereniging als in het regiobestuur. 
“Ik ben zo blij dat Joke het wil doen. De tijd is goed om nu te stoppen”, aldus Ine. 
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Jarenlang was Kruisvereniging Oud Gastel/Stampersgat een slapende vereniging. De  
activiteiten beperken zich tot het steunen van Meer Bewegen voor Ouderen. Daar komt  
verandering in. Het bestuur nodigt op 16 december de leden uit voor een gezellige  
soepmaaltijd met een educatief tintje. “We hopen dat zoveel mogelijk leden komen 
naar deze hernieuwde kennismaking met de kruisvereniging”, zeggen voorzitter Floor  
Akkermans en secretaris/penningmeester Ton Brocatus. 

“Een hernieuwde 
kennismaking met de 
kruisvereniging”

Kruisvereniging Oud Gastel/Stampersgat nodigt leden uit 
voor soepbijeenkomst

De komst van de marktwerking in de thuiszorg 
in de jaren negentig was van grote invloed op 
het kruiswerk. Hierdoor kwam een eind aan veel 
bezigheden van de kruisvereniging. “Andere, 
professionele, organisaties namen onze acti-
viteiten over”, meldt Ton. “En ook de wijkzuster 
verdween.” “De reden van ons bestaan was  
weggevallen”, sluit Floor aan. 

Soepmaaltijd
Na een lange rustperiode vinden de bestuurs-
leden het de hoogste tijd om weer van zich te 
laten horen. Aanstichtster is plaatsgenoot Joke 
Voermans. “We kennen Joke van het project 
Samen Leren in de Wijk. Zij heeft ons voor-
gesteld om nieuwe activiteiten te organiseren 
in Oud Gastel”, licht de voorzitter toe. “Nog voor 
de kerst willen we onze leden een gezellige  
soepmaaltijd aanbieden. Tegelijkertijd hebben 
we dan sprekers over interessante onderwer-
pen, zoals gezond blijven.” 

Hernieuwde kennismaking
Het is de bedoeling dat binnenkort alle 886 
leden een uitnodiging in de bus krijgen. Beide 
bestuursleden hopen op een grote opkomst. 
“Het wordt een hernieuwde kennismaking met 
de kruisvereniging”, aldus Floor. “De afgelo-
pen decennia is een afstand met onze leden 
ontstaan. Die afstand willen we verkleinen. 

Ook willen we weten wat de wensen zijn van 
onze leden. Waar hebben ze behoefte aan? 
Dan kunnen we daarop inspelen.” Ton kijkt met 
warme gevoelens terug naar de vorige eeuw. 
“Het kruiswerk had toen nog echt betekenis. 
Iedereen kende de wijkzuster en de wijkzuster 
kende iedereen. Dat gold ook voor de kruis-
vereniging. De lijntjes waren toen veel korter 
dan nu het geval is.” 

Opkomst
Floor hoopt vooral op een gezellige en onge-
dwongen bijeenkomst. “Bij een goede opkomst 
kan het een vervolg krijgen. Het zou ook mooi 
zijn als het nieuwe, actieve bestuursleden op-
levert. We bieden in ieder geval onze leden de 
gelegenheid om weer eens ergens naartoe te 
gaan. Een gezellige middag of avond waar je 
ook nog wat van opsteekt. We gaan ervoor.”  

Ton Brocatus en Floor Akkermans bij de dorpspomp 
van Oud Gastel. 

Gratis soepmaaltijd op 16 december 12:00 -15:00 uur 
in HuiskamerCafe 'Onder de Toren' 
Het  thema is : "Voorkomen is beter dan.....". 
Ontmoeten met elkaar en professionals .
Aanmelden: info@dekruisvereniging.nl of 0165-
555915 (werkdagen 09.00 - 12.00 en 13.00 - 17.00)
Voor Wie: Alleen voor leden woonachtig in Oud Gastel 
& Stampersgat



Als docente Zorg en Welzijn aan het Markland College in Oudenbosch bereidt Ria Sweere haar 
leerlingen voor op het mbo. In haar lesuren ontdekken de leerlingen wat ze wel en wat ze niet aan-
spreekt. In deze zoektocht kan Samen Leren in de Wijk een rol spelen. Door de praktijkopleiding 
met de middelbare school te verbinden ontstaat er een samenwerking waar zowel de Collega’s In 
Opleiding (CIO) als de leerlingen baat bij hebben. 

“Leren gaat 
sneller als je het 
ziet en ervaart”

Markland College 
en Samen Leren 
in de Wijk vinden 
elkaar

Enkele jaren geleden raakten rector Michiel 
Maas van het Markland College en Joke Voer-
mans, adviseur bij Samen Leren in de Wijk, met 
elkaar aan de praat. Michiel werd enthousiast 
over het project en stelde Joke voor om te kijken 
hoe de samenwerking met Markland opgezet 
kon worden. “We zijn gestart als werkplaats. 
Elke donderdagmiddag kwamen de CIO’s in het 
theorielokaal naast het praktijklokaal bij elkaar 
om lessen te volgen”, legt Ria uit. “Op die mid-
dag krijgt klas 3 les in zorg en welzijn. Elke week 
sloten drie of vier leerlingen aan bij de werk- 
plaats om te luisteren naar de lessen en de  
ervaringen. Dat vonden ze heel leerzaam.”

Presentaties
De donderdagmiddagen 
waren een pure inspiratie-
bron. “Het idee ontstond 
om de CIO’s presentaties 
te laten verzorgen. Dat zij 
bijvoorbeeld de leerlingen 
Zorg en Welzijn uitleggen 
wat een bedtransfer is en 
hoe je mensen van een rol-
stoel in een stoel helpt. De 
CIO’s kunnen dat vanuit 
hun praktijkervaring vertel-
len. Zij leren het te ver-
woorden en raken bewuster van hun handelen. 
Voor onze leerlingen is dat zeer leerzaam”, stelt 
Ria. “Helaas hebben we het door corona nog 
niet kunnen uitvoeren.” 

Extern leren
De docente heeft Samen Leren in de Wijk ook 
gevraagd of zij voor stageplekken kunnen zorg-
en. “Onze klassen 3 en 4 gaan namelijk een half 
jaar extern leren. Klas 3 loopt van 1 februari tot 
het eind van het schooljaar elke dinsdag stage 
en klas 4 gaat van het begin van het schooljaar 
tot 1 februari elke dinsdag extern leren. De leer-
lingen zoeken zelf hun stage uit, maar wel het 
liefst op het gebied van zorg of welzijn”, aldus 
Ria. “Voordat het extern leren er was hadden we 
een try-out van enkele maanden. Elke maan-
dagmiddag gingen drie leerlingen drie weken 
lang mee op pad met de wijkzuster. Daardoor 
zagen ze echt wat een wijkzuster doet. Onze 
leerlingen waren daar heel enthousiast over.” 

Corona
De corona-uitbraak wierp een plotselinge blok-
kade op voor alle mooie plannen. “Die moeten 
nu concreet worden”, kondigt de docente aan. 
“We zijn samen aan het kijken hoe we het weer 
kunnen oppakken. Het zou mooi zijn als we na 

de kerstvakantie opnieuw met de donderdag-
middagen kunnen beginnen. Dat we de werk-
plaats kunnen heropenen met presentaties van 
de CIO’s. Hopelijk kunnen we vanaf 1 februari 
ook de stageplekken voor klas 3 realiseren. 
Momenteel gaat klas 4 wel extern leren, maar 
dan alleen op plaatsen waar het voor wat betreft 
corona mogelijk is. Dus niet in de ouderenzorg 
of geriatrie. Dat scheelt mogelijk toekomstige 
zorgmedewerkers, omdat de interesse niet is 
gewekt. En dat is zonde.” 

Doorlopende leerlijn
De toekomstdromen van Ria gaan namelijk 
nog verder. “Het liefst willen we onze leerlingen 

voorbereiden op 
het traject om 
CIO te worden. 
Dat de leerlingen 
vanuit het Mark-
land College op 
een gemakke-
lijke manier kun-
nen instromen 
als CIO. Daar-
door krijg je een 
doorlopende leer-
lijn”, vertelt ze. 
“Voor veel leer- 

lingen is het een grote stap naar het mbo. Daar 
heb je ineens geen mentor meer, maar een  
studieloopbaanbegeleider. Je vakken zijn  
anders en je hebt een andere omgang met 
elkaar. Die overgang is best groot. Wat zou 
het mooi zijn als wij vanuit het Markland uren 
zouden krijgen om leerlingen van ons door te 
begeleiden naar het eerste of tweede jaar op 
het mbo. Dan kun je voor leerlingen een zo  
persoonlijk mogelijk traject creëren en de leer-
lingen gemotiveerd houden. Daar is de zorg, zijn 
de opleidingen en is ook de leerling het meeste 
bij gebaat.” 

Leerlingen en ouderen samen aan 
de Belevingstafel
In de bibliotheek van Oudenbosch staat een Bele-
vingstafel die medegefinancierd is door Kruis-
vereniging Oudenbosch. De kruisvereniging en 
Ria Sweere hebben het idee opgevat om de vmbo-
leerlingen van het Markland College en ouderen bij 
elkaar te brengen aan de Belevingstafel. Zodoende 
kunnen beide groepen op een gezellige wijze van 
elkaar leren. Het plan wordt vanaf januari 2022 uit-
gevoerd. Houd de website van de kruisvereniging in 
de gaten voor meer informatie. 

Ria Sweere in het praktijklokaal van Zorg en Welzijn in het Markland College. 
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Nieuw lid aangemeld door: 
heer/mevrouw………………………………………………..lidnummer………………..
(nadat het nieuwe lid de betaling van het lidmaatschap heeft voldaan ontvangt u de knuffel)

JA, ik wil lid worden van de Kruisvereniging voor €19,95 voor het kalenderjaar 2022. Zonder tegen-
bericht wordt het lidmaatschap elk jaar verlengd. 

Naam + voorletters:……………………………………………………………………………………………
Geboortedatum:………………………………………………………………………………………………..

Naam + voorletters partner:…………………………………………………………………………………..
Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………..
Postcode + woonplaats: ……………………………………………………………………………………...
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………..
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………….

JA, ik machtig De Kruisvereniging Noord-Brabant om de jaarlijkse contributie van mijn IBAN bankrekening-
nummer te innen.
IBAN rekeningnummer: ………………………………………………………………………………………
Te name van: ………………………………………………………………………………………………….
Datum: …………………………………………Handtekening:  ……………………………………………

BRENG EEN LID AAN EN ONTVANG 
EEN GRATIS MINI-WIJKZUSTER

Stuur uw aanmeldingskaart gratis in een envelop naar Antwoordnummer 115, 4700 VB Roosendaal. 

De Kruisvereniging Noord-Brabant zet zich in voor een 
andere manier van zorg en ondersteuning: van mens tot 
mens. Dat is zorg zonder hokjes en systemen, zonder 
standaardpakketten, zonder wachtlijsten, zonder blik op 
de klok.

Wilt u ook de best passende zorg en ondersteuning 
voor uw vader, moeder, kind, buurman, buurvrouw? 
Of voor uzelf?

Help ons om deze vorm van zorg en ondersteuning uit te 
breiden. En bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de 
overheid te bevorderen. 

Breng een lid aan en ontvang deze gratis mini-wijkzuster 
als dank voor uw hulp. Meer leden is meer invloed op de 
kwaliteit van de zorg via het Kruiswerk Keurmerk. 
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Oplossing editie maart 2021 
Een nieuwe lente, een nieuw geluid
1e prijs: J. Poortvliet, Halsteren, 2e prijs: E. Meiland, 
Hoogerheide, 3e prijs: L. Akkermans, Zevenbergen. 
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Plaats de overgebleven letters in de onderstaande vakjes. 

GEZELLIGHEID
GLAD
GLUHWEIN
GOURMETTEN
IGLO
JAARWISSELING
KAARSEN
KERSTMIS
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LANGLAUFEN
MUTS
OLIEBOLLEN
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ZORGSPECIAL - BINNENKORT MEER, 
HOUD FACEBOOK IN DE GATEN. 

FACEBOOK.COM/DEKRUISVERENIGING
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is geheel vernieuwd
Je bent van harte welkom in onze vernieuwende winkel aan de 
Belder 2 te Roosendaal. Het assortiment is vergroot en de 
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Zaterdag 27 november is wijkzuster Trude Dubelaar aanwezig in 
de winkel. Zij houdt daar spreekuur van 11.00 tot 12.00  uur.
U heeft geen indicatie nodig. Kom langs, wij zijn er voor u!
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Neem uw geldig ledenpas mee!


