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Vragen?
Bel onze ledenservice: 0314 - 357 430
Mail ons: info@kruiswerk.nl
Lid worden: www.kruiswerk.nl/aanmelden

Hoe vind je de weg in het doolhof van 
organisaties en regelingen? En hoe 
weet je voor welke zorg je in aanmer-
king komt? Onze mantelzorgmakelaars 
helpen je bij het regelen van de beste 
zorg en ondersteuning op het juiste 
moment.
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Een goed nagerecht is niet weg te denken tijdens een 
luxe 4-gangendiner of heerlijk gourmet. Wij dagen je uit 
om deze kerst een feestelijk dessert te maken. Met als 
hoofdprijs: het nieuwste kookboek van topkok Pierre 
Wind: ‘De eco keuken van Wind’. Pierre deelt alvast een 
creatie met jou om er een onvergetelijke 
en feestelijke kerst van te maken!

Het feestelijkste kerstdessert

Gratis woontest

Ben je mantelzorger?

Mooie fiets- en wandelroutes | Nieuwe ledenpas | Verstuur een gratis kaart  
Besparen op jouw zorgverzekering | Bereken jouw woonscore

Wat zijn dat nu? Woonverzlimmers zijn 
producten die door onze Zlimthuis ex-
perts zijn aangewezen als slim, veilig en 
zinvol. In deze krant vind je maar liefst 
zes woonverzlimmers die jou helpen 

om veilig de winter 
door te komen.

Woonverzlimmers

per maand

5% korting op tandarts-
en aanvullende verzekering

€128,82 per maand

10% korting op tandarts-
en aanvullende verzekering

€127,34 per maand

15% korting op tandarts-
en aanvullende verzekering

Doe de gratis woontest met Tom de 
Zlimthuis expert. Hij geeft  advies over 
slimme oplossingen en producten die 
passen bij elke ruimte van jouw huis. 
Leuk en leerzaam om te doen en kost 
je slechts een paar 
minuten.

Goed verzekeren
doen we samen

Kruiswerk Zorgcollectief informeert en adviseert jou!Kruiswerk Zorgcollectief informeert en adviseert jou!

Hoe vind je de weg in het doolhof van 
organisaties en regelingen? En hoe 
weet je voor welke zorg je in aanmer-
king komt? Onze mantelzorgmakelaars 
helpen je bij het regelen van de beste 
zorg en ondersteuning op het juiste 
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Bijgevoegd:
Zorgcollectief special

€129,25



Bekijk alle uitjes, activiteiten en workshops op www.kruiswerk.nl/agenda.

  AGENDA  DEC/JAN/FEB ‘22

Op de hoogte blijven van aankomende activiteiten? Meld je aan voor de nieuwsbrief op www.kruiswerk.nl/nieuwsbrief.

H

Ja, ik word lid van Kruiswerk*

Postcode: Woonplaats:Straat en huisnummer:

Datum: Handtekening:

* Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, de machtiging aan Kruiswerk Achterhoek en Liemers jaarlijks een 
bedrag van € 20,50 af te schrijven t.b.v. het lidmaatschap. Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden (na te lezen op 
kruiswerk.nl/algemene-voorwaarden) en geef toestemming aan Vereniging Kruiswerk Achterhoek en Liemers om de 
bovenstaande gegevens te gebruiken voor haar diensten, tenminste de ledenadministratie. Voor meer informatie over inzage 
of wijzigen van jouw gegevens en hoe wij met jouw gegevens omgaan, lees onze privacy policy op de Kruiswerk website: 
www.kruiswerk.nl.

Je ontvangt jouw Kruiswerk-ledenpas binnen circa 3 weken thuis. Mocht je eerder jouw lidnummer willen ontvangen, 
dan kun je deze opvragen bij onze ledenservice via 0314 - 357 430 of info@kruiswerk.nl.

Stuur deze bon op naar: 
Kruiswerk Achterhoek en Liemers, Antwoordnummer 3, 7000 VB  Doetinchem (postzegel niet nodig).

Word nu lid van Kruiswerk!

E-mailadres: Telefoonnummer:

IBAN bankrekeningnummer: Geboortedatum:

Bekijk de volledige agenda op www.kruiswerk.nl/agenda 
of blijf op de hoogte door je in te schrijven voor de nieuwsbrief via 
www.kruiswerk.nl/nieuwsbrief. 

Voorletters: Voornaam: Achternaam:

M / V

Het hele huishouden profiteert van de voordelen van het 
lidmaatschap van Kruiswerk. Vul het formulier in of meld je 
online aan via www.kruiswerk.nl/aanmelden.

04/2021

Ik ontvang graag de digitale nieuwsbrief van Kruiswerk 
(indien jouw e-mailadres bij ons bekend is).

�������������������������������������������

WOENSDAG 8 DECEMBER 19:00 – 20:00 UUR
Online informatiebijeenkomst
Kruiswerk Zorgcollectief

WOENSDAG 8 DECEMBER 19:30 – 21:30 UUR
Voorlichting borstvoeding  
‘s-Heerenberg

DONDERDAG 9 DECEMBER 10:00 – 13:00 UUR
Mindful Walk & Lunch
Winterswijk

DONDERDAG 9 DECEMBER 10:30 - 12:00 UUR
Informatiebijeenkomst Kruiswerk Zorg-
collectief  | ‘t Brewinc Doetinchem 

DINSDAG 14 DECEMBER 10:30 – 12:00 UUR 
EN 14:00 – 15:30 UUR
Informatiebijeenkomst Kruiswerk Zorg-
collectief | Medipoint Vorden

DONDERDAG 24 EN 31 MAART 2022 
Dagtocht Kastelentocht met High Tea 
Vorden

et kan zo maar zijn dat je ons in de 
(nabije) toekomst nodig hebt. Voor 
jezelf of een naaste. Hoe pak je dat 

eigenlijk aan? Uit de vragen die we dage-
lijks krijgen via de telefoon of e-mail blijkt 
dat lastig te zijn. Hoe begin je en wanneer 
is het goed geregeld? We beseff en ook 
dat het steeds moeilijker wordt om door 
het woud van alle regels, vergoedingen 
etc. het bos nog te zien. Kruiswerk werkt 
er hard aan om jou hierin te kunnen on-
dersteunen. We doen dit op verschillen-
de manieren. Een daarvan is deze krant 
waarin we informatie en stappenplannen 
beschrijven die jou daarin op weg kunnen 
helpen. Een andere manier is om te bellen 
met onze ledenservice. Ook in 2022 staan 
we klaar voor jou. We wensen jou een fijne 
kerst en een gezond en gelukkig nieuwjaar!

Elise Roth en Chantal van Melis-AnsinkElise Roth en Chantal van Melis-Ansink

Samen met
Kruiswerk in 2022

In  deze krant staat bij veel arti-
kelen een QR-code. Dit is een 
vierkant opgebouwd uit zwarte 
en witte blokjes. Houd de came-
ra van jouw smartphone of tablet 
hiervoor. Je krijgt dan een link te 
zien naar de bijbehorende web-
site met veelal achtergrond- in-
formatie en filmpjes.

Let op: 
Deze maand valt jouw 
nieuwe ledenpas in de 
bus

Gebruik QR-code: 

Hendrik Jan van het Hullenaar Lidnr: 12345678

Ledenpas
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Op de hoogte blijven van aankomende activiteiten? Meld je aan voor de nieuwsbrief op www.kruiswerk.nl/nieuwsbrief.

Van tiramisu tot wafels met warme kersen en van bavarois tot dessertlikeurtje. Een goed nagerecht is niet weg te denken tijdens jouw luxe 4-gangen-
diner of heerlijke gourmet. Wij dagen je uit om deze kerst een feestelijk dessert te maken. Met als hoofdprijs: het nieuwste kookboek van topkok Pierre 
Wind ‘De eco keuken van Wind’. Een handboek voor duurzaam koken. “Kookregels zijn een goede leidraad om je in de keuken te bewegen. Kennis 
maakt het koken makkelijker. Met kennis kun je ook van de kookregels afwijken. Met doordachte redenen!”, aldus Pierre.

Welk dessert maak jij voor het kerstdiner?

Zo doe je mee
1. Ga naar www.kruiswerkmagazine.nl/dessert;
2. Stuur een foto in van jouw creatie: Upload een  
 foto van jouw zelfgemaakte dessert en vul jouw  
 contactgegevens in. Doe dit vóór maandag 
 20 december 2021;
3. Bekendmaking van de winnaar: Pierre Wind kiest
 twee winnaars uit alle ingezonden desserts. 

Woensdag 22 december 2021 worden de winnaars 
bekendgemaakt. Heb jij het mooiste dessert 
gemaakt? Dan win jij het nieuwe kookboek ‘De eco 
keuken van Wind’ en kun je direct aan de slag voor 
de feestdagen!

Voorwaarden*
 Je hebt een foto van een zelfgemaakt dessert 

 ingestuurd voor maandag 20 december 2021, 
 via www.kruiswerkmagazine.nl/dessert;  

 Op woensdag 22 december 2021 worden de   
 twee winnaars bekendgemaakt van de dessert- 
 wedstrijd;

 Als vakkundige jury bepaalt Pierre Wind de twee 
 winnaars van de dessertwedstrijd;

 De twee winnaars ontvangen het boek 
 ‘De eco keuken van Wind’. 

*Bekijk alle actievoorwaarden op 
www.kruiswerkmagazine.nl/dessert.

Nog op zoek naar inspiratie voor 
de overige gangen van jouw 
kerstdiner? 
Scan de QR-code of ga naar 
www.kruiswerkmagazine.nl/recepten.

Bereidingswijze
1. Rijg een stuk marshmallow aan een cocktailprikker. Zet de twee lange houten 
vorkjes in het theelichtje, met de vorktandjes naar boven, zodat er een spit ontstaat. 
Hang het spiesje in het theelichtjespit, zo hoog mogelijk boven de vlam. Steek het 
lichtje vlak voor het serveren aan. Zeg tegen de gasten dat ze het spiesje regelmatig 
moeten draaien! Op deze manier kun je producten roosteren en/of karamelliseren. 

2. Doe alle ingrediënten in kleine kommetjes. Zorg dat de ingrediënten zo groot zijn 
dat ze nog op het spitje tussen de vorkjes passen.

3. Serveer op een bord (per persoon) drie theelichtjes met op elk BBQ theelichtje 
een geregen spiesje.

4. De tafel is feestelijk gedekt. Op tafel staan allerlei kleine kommetjes gevuld 
met diverse dessert lekkernijen. Zelfgemaakt of gekocht. Ingrediënten die je aan 
je spitje kan rijgen om vervolgens te roosteren of te karamelliseren. Maar ook 
dessertsausjes, yoghurt, slagroom en vla. Zodat je het geroosterde product in de 
dip kan dopen. 

5. Steek de lichtjes aan. Doe het kamerlicht uit (of dim het!) en geniet van deze 
feestelijke kaarsjessfeer. 

Pierre deelt alvast zijn recept met jou!
“Het theelichtje als BBQ is één van mijn culinaire uitvindingen waar ik mega trots 
op ben. Het is geheid een succes aan tafel. Het kan heel romantisch of juist heel 
feestelijk zijn. Vooral in de decembermaand. Het is leuk en spannend voor jong 
en oud. Blijven draaien!”, aldus Pierre Wind.

Hét feestdessert: fondue BBQ gourmetdessert aan het spit
Ingrediënten:

 Appelpartjes in suiker 
 gewenteld

 Bananenplakjes in 
 suiker gewenteld

 Meloenstukjes
 Mandarijnpartjes
 Kiwipartjes
 Stukjes cake

 Bonbons
 Kaas
 Marshmallow
 Merengue
 Speculaas
 Pepernoten
 Oliebolletjes
 Vla

 Slagroom
 Yoghurt
 Rood fruit saus
 Chocoladesaus

Minispitjes per persoon:
3x 1 theelichtje
3x 2 houten patatvorkjes 
3x 1 cocktailprikkers 

WIN

Doe mee aan de dessertwedstrijd!
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Veilig de winter  door in eigen huis
De Woontest van Zlimthuis biedt jou snel en vakkundig advies over de veiligheid in 
huis van al je woonruimtes. Het is makkelijk om te doen en geeft  je veel inzicht in je 
persoonlijke situatie. De volgende 7 stappen geven aan hoe makkelijk het werkt.

Met de gratis Woontest voor iedereen!

Woontest gedaan? 
Ontvang direct het 

adviesrapport 
per e-mail

1. Ga naar de website www.zlimthuis.nl.
2. Op de website staat rechts Tom dé Zlimthuis expert al  
 voor jou klaar. Hij helpt jouw huis veilig te maken. Doe de  
 woontest en krijg gelijk advies met slimme oplossingen  
 en producten die passen bij elke ruimte van jouw huis.
3. Start met de woontest door op de button ‘bereken jouw  
 woonscore’ te klikken.
4. Je krijgt nu uitleg hoe je in 3 eenvoudige stappen jouw  
 woonscore kan berekenen. De woonscore is de uitslag  
 van de woontest.
5. Klik vervolgens op de button. Start de woontest,  
 waarin Tom je meeneemt door alle ruimtes van je huis.  
 Beantwoord zijn vragen met ja of nee.
6. Heb je alle vragen beantwoord? Dan zie je gelijk jouw  
 woonscore met een korte toelichting in beeld.
7. Wil je echter weten hoe je scoort op elke ruimte in jouw  
 huis? Vraag dan het gratis vrijblijvend adviesrapport aan.  
 Deze wordt gelijk naar je toegezonden op je e-mailadres,  
 je hoeft  dit alleen aan te geven door op ‘direct aanvragen’  
 te klikken. 

Nog vragen? Schakel de Zlimthuis expert in
Liever voorkomen dan genezen blijft  het credo van Zlimthuis expert Marcel Nijhof. 

“Iedereen wil graag zo lang mogelijk veilig thuis blijven wonen. Met handige adviezen en eenvoudige 
oplossingen kán dat vaak ook. Je kan beter nu hulp inschakelen, dan pas nadat er ongelukken zijn 
gebeurd. Dat zien we helaas nog te vaak gebeuren. Vaak hebben mensen een specifieke vraag waar-
over ze advies willen. Bijvoorbeeld of we drempels in huis kunnen weghalen, omdat het zo lastig gaat 
met de rollator. Uiteraard kunnen we daarbij helpen. Daarnaast kan ik meedenken met nog zó veel 
meer zaken. Vaak zijn dit dingen waarvan mensen helemaal niet weten dat we dat kunnen regelen. 
Ik kijk naar de tuin, de entree, het toilet, de keuken, de trap, de slaapkamer, badkamer, en nog 
veel meer. Hoe gebruiken ze deze ruimtes? Wat gaat daar goed en wat minder?” 

Vraag de Thuisscan* van Zlimthuis aan, dan komt de expert bij je thuis voor eerlijk en vrijblijvend 
advies. Kijk voor meer informatie op www.zlimthuis.nl/thuisscan of neem contact op met onze 
advieslijn op 088 - 17 17 370 (ma. t/m vrij. van 9:00 tot 17:00 uur). 

*De Thuisscan is kosteloos als je langer dan één jaar lid bent van Kruiswerk.
4



Koolmonoxide-
melder met 
sterk alarm

Antislip sticker trap
Oplaadbare 
sensor zaklamp

Slimme deurbel 
Koolmonoxide is niet waarneembaar, maar erg gevaarlijk. 
Deze koolmonoxidemelder geeft  een sterk alarmsignaal af wan-
neer koolmonoxide gedetecteerd wordt. 

Met voldoende verlichting voorkom je eventuele valpartijen.
Deze oplaadbare sensor zaklamp is de ideale oplossing voor niet 
verlichte ruimtes. Doordat de zaklamp voorzien is van nacht-
verlichting, geeft  deze automatisch licht wanneer het donker is. 
Wanneer er beweging gedetecteerd wordt, gaat de nachtverlich-
ting van de zaklamp feller schijnen.

Wist je dat inbrekers vaak eerst aanbellen om te zien of er 
gereageerd wordt?
Met deze videodeurbel bedenken ze zich wel twee keer. Met een 
video deurbel zie je vanaf elke locatie wie er bij jouw voordeur 
staat. 

€ 29,50 *

€ 17,50 * € 12,50 *

€ 109,50 * *

Slimme deurbel 

Scan de qr-code om de producten te bekijken, ga naar www.zlimthuis.nl/webshop 
of bel 088 - 17 17 370. En bekijk direct het complete pakket aan slimme oplossingen van Zlimthuis!
*De prijzen zijn inclusief btw. en exclusief bezorgkosten.

Antislip strips met contrast zorgen ervoor dat je de treden mak-
kelijker kan onderscheiden en verkleinen de kans op uitglijden.
Deze antislip stickers (15 stuks) zijn eenvoudig aan te brengen op de 
treden van jouw trap. Door de structuur zorgen zij dat de kans op 
uitglijden vermindert. Kies een juiste contrasterende kleur met jouw 
trap, zodat de treden beter zichtbaar zijn in het donker. 

Woonverzlimmers zijn producten die door onze Zlimthuis experts zijn aangewezen als slim, veilig en zinvol 
voor in huis. In de wintermaanden zijn er weer andere gevaarlijke situaties thuis, dan in andere maanden. 
Zo zien we het gevaar van brandende kaarsen en de houtkachel. Er is ook gevaar voor vallen door slechte 
verlichting, zowel in als om huis. Met deze 6 tips geven wij jou een idee om dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Buitenlamp op 
zonne-energie

Lamp met 
bewegingssensor

Ben je ook vaak in huis op de tast op zoek naar de lichtknop?
Met een energiezuinige plafonniere, met een bewegingssensor, ben 
je altijd verzekerd van sfeervol licht in jouw gang, trappenhuis of 
toilet. Zodra je aan komt lopen springt de lamp automatisch aan. 

Op zoek naar een buitenlamp met automatisch verlicht huis-
nummer op een plek waar je geen stroom hebt? 
Kies dan voor solar buitenverlichting met schemerschakeling, be-
wegingsmelder én huisnummer. De buitenlamp wordt automatisch 
ingeschakeld in de schemering en uitgeschakeld in de ochtend. 

€ 59,50 * € 99,50 *

Met deze 6 Woonverzlimmers
Veilig de winter  door in eigen huis

Met de gratis Woontest voor iedereen!
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actief leven
 Dagjes eropuit
 Beweegapps 
 Online cursussen
 Mindful bewegen 

Zelf hulp regelen?
Zo weet je ons te vinden...

 Wanneer je zorg   
 draagt voor een
  ander en wel wat
  extra ondersteuning
  kan gebruiken

 Huis aan huis Kruiswerk krant
 Op de website www.kruiswerk.nl
 In de thuiszorgwinkels

www.facebook.nl/kruiswerkachterhoekenliemers
www.linkedin.com/company/kruiswerk
www.instagram.com/kruiswerk
www.twitter.com/kruiswerk

via onze website
 Lees tips o.a. tegen 

 woninginbraak
 Kruiswerk leden aan 

 het woord
 Alle informatie die jij  

 nodig hebt voor een  
 actief leven en een 
 zorgeloos en veilig   
 thuis

 Vraag gemakkelijk 
 een dienst die jij 
 nodig hebt aan

 Indien je langer 
 thuis wilt blijven 
 wonen in jouw 
 eigen huis

ledenconsulente
info@kruiswerk.nl
0314 – 357 430 

 (ma. t/m vrij. van 
 9:00 tot 13:00 uur)

 Je komt handen 
 tekort om alles 
 draaiende te houden

of advieslijnen
 Gezondheidslijn 24/7: 

 088 – 17 17 345

 Zorgadvieslijn: 
 088 – 17 17 333

 Kruiswerk 
 Zorgcollectief: 
 088 – 17 17 310

Wanneer schakel je hulp in

Waar vind je ons nog meer?

Hoe schakel je hulp in?

zorgeloos thuis
 Mantelzorgmakelaar 

 en -cursussen
 Hulpmiddelen
 Acute hulp
 Hulp aan huis

veilig thuis
 Alarmering
 Thuisscan
 EHBO en reanimatie cursussen
 Zlimthuis woonoplossingen

Elise Roth 

Chantal van Melis - Ansink

Waarvoor 
heb je ons 
nodig?
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Leden die hulp in huis zoeken vragen vaker 
om meer dan schoonmaken. Denk aan het 
doen van boodschappen, samen wandelen 
of een spelletje doen. Er zijn voor een ander 
en samen wat gezelligheid creëren is daar-
bij essentieel. We hebben de hulpvragen 
gebundeld in drie categorieën om jou een 
beter beeld te geven. Het kan natuurlijk heel 
goed zijn, dat het ene werk je beter ligt dan 
het ander. Geen nood, geef gewoon aan wat 
je zelf leuk vindt.

1. Hulp bij eenzaamheid
Ben jij een sociaal dier? Geeft  het jou een goed 
gevoel om wat voor een ander te kunnen bete-
kenen? Samen een boek lezen, een kopje koff ie 
of thee drinken, heerlijk op pad of een luisterend 
oor bieden? Meld je dan aan als maatje.

2. Hulp in de huishouding
Ben je een ster in poetsen en wassen? Door om-
standigheden hebben sommige mensen minder 
of geen tijd voor het schoonmaken. In deze rol 
stem je het werk natuurlijk af met de bewoner 

Als jij graag voor anderen klaarstaat, zijn wij op zoek naar jou. Neem een kijkje op www.kruiswerk.nl/hulpvraag voor meer informatie. 

Meld je 
nu aan!

Een baan voor jezelf en gelijk 
ook zorgen voor een ander?

Word je blij als je een ander kan 
helpen en wil je daar graag je werk 
van maken? Dat kan al met een paar 
uurtjes per week. Samen met onze 
partner Alfasens heeft  Kruiswerk de 
dienstverlening Handje in huis. We 
zijn met spoed op zoek naar nieuwe 
handjes voor de gehele Achterhoek 
en de Liemers. Je krijgt een leuke 
baan met veel vrijheid, waar je zelf 
bepaalt wat je werkuren en -dagen 
zijn. En een passend uurloon! Dus 
jong en oud; steken jullie graag je 
handen uit de mouwen, dan zijn wij 
op zoek naar jou! 

en zorg je dat het huis weer lekker ruikt en op-
geruimd is! 

3. Hulp bij persoonlijke verzorging*
Mensen hechten veel waarde aan persoonlijke 
verzorging, maar niet iedereen is goed in staat 
om dit zelf te kunnen.  Een extra handje is dan fijn. 
Wil je hier graag iemand mee helpen? Meld je aan 
voor hulp bij bijvoorbeeld wassen, gebitsverzor-
ging en aantrekken van steunkousen. 

4. Hulp in de nacht*
Ben jij juist ‘s nachts op je best? Wil je klaarstaan 
voor mensen die dan hulp nodig hebben? Je 
werkzaamheden bestaan uit slaapdiensten en 
begeleiding ofwel toezicht in de nacht. Handig 
is als je hier wat achtergrond in hebt. Je bent 
bijvoorbeeld een medisch student of student fy-
siotherapie, ergotherapie of hebt een ander rele-
vant raakvlak met deze ondersteuning.

Ken of ben jij iemand die zich 
herkent in bovenstaande rollen?

Laat het ons weten via 
www.kruiswerk.nl/hulpvraag. Hier kun 
jij jouw interesse en motivatie indienen via 
het formulier. 

Heb je nog vragen?
Dan kun je terecht bij onze partner 
Alfasens via 085 – 87 69 434 of via het 
e-mailadres info@alfasens.nl. Voor meer 
informatie verwijzen wij je door naar 
www.alfasens.nl. 

*Voor hulp bij persoonlijke verzorging en hulp
in de nacht dien je 18 jaar of ouder te zijn.

Zo weet je ons te vinden...

helptKruiswerkVrijwilliger bij
“Sinds de uitbraak van het coronavirus breng ik 
elke week een bezoekje aan mevrouw Duff elen 
uit Doetinchem”, vertelt Sarina van Um (26 jaar). 
“Samen drinken we een kopje koff ie of maken we 
een wandeling. Er was bij de eerste ontmoeting 
al direct een klik. Het geeft  mij een goed gevoel 

en ik kan er iemand een groot plezier mee doen.” Ze raadt 
het vrijwilligerswerk iedereen aan. Sarina: “Je leert op deze 
manier ook veel van andere generaties.”
Bij Kruiswerk Helpt brengen we hulpvragen en -aanbod sa-
men. Zo helpen wij bij het zoeken naar passende hulp voor 
leden die een extra handje kunnen gebruiken. 

Wil je als vrijwilliger iets voor een ander betekenen? Ga dan naar www.kruiswerkhelpt.nl 
of bel met de hulplijn van 9:00 tot 13:00 uur op 0314 - 357 430 .
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Wat doet een mantelzorgmakelaar? 
Greetje Verdult is een van de mantelzorgmakelaars waar Kruiswerk mee 

samenwerkt. Greetje: “Mantelzorg is vaak heel mooi en waardevol om te 
geven. Maar het wordt (te) zwaar wanneer er geen tijd en ruimte meer 
is voor het eigen leven, waarin een gezin, werk en sociale contacten 
ook een rol spelen. Wanneer de hulp van een mantelzorgmakelaar 
ingeschakeld wordt start dit met een uitgebreid gesprek. Tijdens dit 
gesprek kun je als mantelzorger eerst jouw verhaal vertellen. Vervol-
gens wordt er gesproken over zorg, wonen, hulpmiddelen, financiën 

en welzijn. Na dit gesprek ontvang je een verslag met een overzicht 
van alle onderwerpen. In dit verslag is aangegeven wat mogelijke op-

lossingen kunnen zijn. Samen bepaal je welke beslissingen er genomen 
worden. Een mantelzorgmakelaar kan vervolgens lastige en tijdro-
vende regeltaken overnemen, zoals een aanvraag voor ondersteu-
ning bij de gemeente of zorgverzekeraar. Alles wordt afgestemd en 
als je vragen hebt: stel ze gerust. Mijn doel is het bewaken van het 
welzijn van de mantelzorger. Ervoor zorgen dat een mantelzorger 
niet overbelast raakt en de taken langere tijd vol kan houden.”

“Samen leggen we de 
puzzel over alle mogelijk-
heden en sommige moeilijk-
heden.”

Op www.mantelzorg.nl/onderwerpen/mantelzorg/dit-is-mantelzorg staat goede informatie en filmpjes over mantelzorg.

Wist je dat?

Een mantelzorgmakelaar helpt met:
✓ Krijgen van overzicht
✓ Vinden van juiste zorg
✓ Onderzoeken en informeren van
 beschikbare mogelijkheden
✓ Aanvragen vergoedingen
✓ Regelen belangrijke taken
✓ Hulp bij complexe situaties
✓ Persoonlijke aandacht

Als je wilt gebruikmaken van de man-
telzorgmakelaar, dan vergoed je zorg-
verzekeraar dit uit het aanvullende 
pakket. Dit is per verzekeraar verschil-
lend. Voor meer informatie kijk je op 
de website van het Kruiswerk of bel je 
onze ledenservice.

Op www.bmzm.nl/wp-content/
uploads/VergoedingMZMZorgver-
zekering.pdf staat actuele informatie 
over de vergoeding van de mantelzorg-
makelaar van jouw zorgverzekeraar.

Een vraag?
Wij luisteren graag mee en verwijzen je, in-
dien nodig, door naar een mantelzorgma-
kelaar. Neem daarvoor contact met ons op 
via 0314 – 357 430 (bereikbaar op ma. t/m 
vrij. van 9:00 tot 13:00 uur). 
Je kan ook kijken op www.kruiswerk.nl/
mantelzorgmakelaar.

Eindelijk weer wat rust 
“Ik krijg vaak de reactie ‘Wat jammer dat ik je niet 
eerder ben tegengekomen, dat had een enorm 
verschil gemaakt voor mij en mijn naaste!’. Man-
telzorg wordt geleidelijk aan intensiever en kost 
steeds meer energie. Daarbij werken, deel uit-
maken van een gezin en vaak niet meer toeko-
men aan ontspanning veroorzaakt veel druk en 
onrust. Ik zorg dat je overzicht krijgt en er weer 
rust en ruimte ontstaat. Waardoor jij naast de 
zorg ook aan jouw ‘eigen leven’ toekomt.”

Iedereen komt vroeg of laat 
met mantelzorg in aanraking
“Je bent sneller mantelzorger dan vaak wordt 
gedacht. Het geven ervan bestaat vaak uit een 
combinatie van persoonlijke verzorging, het 
huishouden, boodschappen doen, de was ver

zorgen, etc. Als je de uren die je besteed aan man-
telzorg bij elkaar optelt is dit vaak veel. Mantelzorg 
gaat niet alleen om de zorg voor ouderen, ook de 
zorg voor naasten die (geestelijk) ziek, gehandi-
capt of hulpbehoevend zijn. Zelfs kinderen kun-
nen mantelzorger zijn wanneer ze taken van hun 
zieke ouder overnemen.”

Wacht niet te lang
“Als mantelzorgmakelaar wil ik mantelzorgers 
meegeven dat ze niet te lang moeten wachten met 
het vragen van hulp en ondersteuning van een 
mantelzorgmakelaar. Wanneer deze in een vroeg 
stadium betrokken wordt kan de mantelzorger, 
met de naaste, goed geïnformeerd tijdig beslissin-
gen nemen en keuzes maken. Hierdoor kan je zelf 
de regie behouden en voorkomen dat gedwongen 
keuzes gemaakt moeten worden.”

Druk met 
de zorg 
voor een 
ander?

Zorg voor je naaste(n) organiseren is soms een ingewikkelde klus. Hoe vind je de weg in het doolhof van organisaties en re-
gelingen? En voor welke zorg kom je in aanmerking? Kruiswerk helpt je graag, bijvoorbeeld met de mantelzorgmakelaar. Een 
mantelzorgmakelaar helpt jou met het regelen en vinden van de beste zorg en ondersteuning op maat. 

De mantelzorgmakelaar geeft  je rust en ruimte
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Advies & tips voor jouw zorgverzekering in 2022 // Goed verzekeren doen we samen!

Doorloop 5 stappen
om te zien of jouw 
huidige zorgver-
zekering nog past

Ons collectieve aanbod voor 2022 van Menzis, Zilveren Kruis en VGZ

€129,25 per maand

5% korting op tandarts-
en aanvullende verzekering

€128,82 per maand

10% korting op tandarts-
en aanvullende verzekering

€127,34 per maand

15% korting op tandarts-
en aanvullende verzekering

Bekijk het complete aanbod van de zorgverzekeraars Zilveren Kruis, VGZ en Menzis op 
www.kruiswerkzorgcollectief.nl/aanbod.

Het KruiswerkZorgcollectief

www.kruiswerkzorgcollectief.nl

Een aanvullende 
verzekering: is dat 
wel nodig?

Meld je aan voor een 
(online) informatie-
bijeenkomst

Persoonlijk advies
welkom? Krijg 
telefonisch advies 
van onze expert 
Willem Veenendaal

PAGINA 10 PAGINA 11 PAGINA 12

PAGINA 12
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Alsjeblieft, ons aanbod van het Kruiswerk Zorgcollectief:

€129,25 per maand€128,82 per maand

10% korting op tandarts- en 
aanvullende verzekering

€127,34 per maand

15% korting op tandarts-
en aanvullende verzekering

5% korting op tandarts-
en aanvullende verzekering

In de basisverzekering is jouw basiszorg ge-
regeld. De zorgverzekeraar mag geen onder-
scheid maken in premie, of je nu zorg nodig 
hebt of niet. Zorgverzekeraars moeten je altijd 
accepteren voor de basisverzekering, ongeacht 
je leeftijd. Zorgverzekeraars bepalen zelf met 
wie zij contracten aangaan voor het leveren van 
zorg of inkopen van medicijnen.

Binnen de basisverzekering kies je voor een 
natura- of restitutiepolis. Bij een naturapolis 
ga je, wanneer je zorg nodig hebt, naar een 
zorgaanbieder waar de zorgverzekeraar een 
contract mee heeft. Doe je dit niet? Dan moet 
je een gedeelte van de rekening zelf betalen. Bij 
een restitutiepolis heb je meer vrijheid om zelf 
te kiezen waar je naartoe wilt. Zolang deze zorg-
aanbieder maar een redelijk tarief in rekening 
brengt voor de zorg die zij levert.

Tip van Willem: “Wanneer je zorg nodig 
hebt in het buitenland en de kosten hoger 
zijn dan in Nederland, worden die kosten 
niet vergoed vanuit jouw basisverzeke-
ring. Dit geldt ook voor medische repatri-
ëring. Deze kosten worden wel vergoed 
vanuit de aanvullende verzekering.”

Het verplicht eigen risico is € 385,-. Het eigen ri-
sico betaal je wanneer je gebruik maakt van 
zorg uit de basisverzekering. Je kunt daarbo-

venop kiezen voor een vrijwillig eigen risico, 
variërend van € 0,- tot € 500,-. Hoe hoger het 
vrijwillig eigen risico, des te minder premie je 
per maand betaalt. 

Tip van Willem: “Ontvang je nu al zorg? 
Of is de kans groot dat je zorg gaat ont-
vangen? Dan raad ik je af om een vrijwillig 
eigen risico op te nemen.” 

Vanuit de basisverzekering wordt niet alle zorg 
vergoed. Onder meer fysiotherapie, brillen en 
alternatieve zorg moet je aanvullend verzeke-
ren. Je bent niet verplicht een aanvullende ver-
zekering af te sluiten. Deze valt ook niet onder 
de zorgverzekeringswet. Voor wat betreft een 
aanvullende verzekering: het grootste onder-
scheid tussen het aanbod van verzekeraars zit 
in de prijzen en inhoud van de dekking. Vaak 
kiezen mensen een te uitgebreide aanvullende 
verzekering, uit angst dat hen iets onverwachts 
overkomt het komende jaar. Stel jezelf de vraag: 
welke zorg heb ik volgend jaar nu écht nodig? 
Het kan zo zijn dat je het ene jaar andere zorg 
nodig hebt dan het andere. Pas daar dan ook 
jouw aanvullende verzekering op aan.
 

Tip van Willem: “Op de rechterpagina 
leg ik je uit waar je de aanvullende verze-
kering voor kunt gebruiken als het gaat 
om alternatieve zorg, preventieve zorg én 
mantelzorg.”

Omdat de tandartsverzekering niet onder de 
zorgverzekeringswet valt, is de zorgverzekeraar 
vrij om de inhoud en voorwaarden van de ver-
zekering te bepalen. Verwacht je volgend jaar 
hoge kosten te maken bij de tandarts? Dan kan 
het zo zijn dat je niet direct in aanmerking komt 
voor de dekking of dat een bepaalde wachttijd 
wordt gehanteerd. Binnen een tandartsverze-
kering verzeker je meestal een bedrag aan kos-
ten die bij de tandarts wordt vergoed. Naast een 
periodieke controle geldt er een eigen bijdrage 
op de kosten die je bij de tandarts maakt. Veel 
zorgverzekeraars hanteren binnen de tandarts-
verzekering een maximum aantal minuten voor 
de mondhygiënist. Meestal is dit 60 minuten. 
Daarboven worden de kosten niet meer ver-
goed vanuit het tandartspakket.

Tip van Willem: “Krijg je een volledige 
gebitsprothese? Deze wordt vergoed van-
uit de basisverzekering. Hiervoor heb je 
dus geen tandartsverzekering nodig.” 

Een collectieve zorgverzekering is een verzeke-
ring die door een grote groep mensen afgeslo-
ten wordt. Ben je verzekerd bij Zilveren Kruis, 
VGZ of Menzis en niet aangesloten bij een col-
lectief? Dan ben je altijd duurder uit. Sluit je dus 
aan bij een collectief dan blijf je gewoon verze-
kerd bij jouw zorgverzekeraar én krijg je de voor-
delen die een collectieve verzekering biedt. 

 

Stap 1 Kies de juiste 
basisverzekering

Stap 3 Kies je aanvullen-
de verzekering

Stap 4 Kies je tandarts-
verzekering

Stap 5 Kies je 
collectiviteit

Stap 2 Kies je 
eigen risico

Het Kruiswerk Zorgcollectief adviseert je in 5 stappen om na te denken over je huidige zorgverzekering. Het loont om goed na 
te gaan wat jij het aankomende jaar werkelijk nodig hebt aan zorg. Zo voorkom je onaangename verrassingen en kan het ook 
een besparing opleveren. Laat je goed informeren. Bijvoorbeeld met onderstaande stappen of tijdens onze (online) informa-
tiebijeenkomsten of een telefonisch adviesgesprek . 

…hoe kies je nu wijs? 
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Alsjeblieft , ons aanbod van het Kruiswerk Zorgcollectief:

…hoe kies je nu wijs?

Vanuit de aanvullende verzekering krijg je zorgkosten vergoed voor bijvoorbeeld fy-
siotherapie, bril of lenzen, preventieve zorg en mantelzorgondersteuning. Je bent niet 
verplicht een aanvullende verzekering af te sluiten. Je kunt een hoop geld besparen als 
je dit doet. Willem Veenendaal, expert zorgverzekeringen bij het Kruiswerk Zorgcollec-
tief, legt uit waar je de aanvullende verzekering voor kunt gebruiken. Heb je daarna nog 
vragen? Laat je informeren via onze (online) informatiebijeenkomsten.

Hoeveel fysiotherapie heb ik nodig? 
“Reguliere fysiotherapie wordt vergoed vanuit 
jouw aanvullende verzekering. Meestal heb je 
recht op een x aantal behandelingen in jouw 
aanvullende verzekering per jaar. Kijk kritisch 
naar het aantal behandelingen dat je nodig 
denkt te hebben. In sommige situaties wordt 
zelfs de fysiotherapie vergoed vanuit de basis-
verzekering.” 

Scan de QR-code  voor de infor-
matievideo of ga naar 
www.kruiswerkzorgcollectief.nl/
fysiotherapie. 

De vergoeding van een hoortoestel
“Een hoortoestel wordt voor 75% vergoed van-
uit de basisverzekering. Dit bedrag wordt ver-
rekend met het verplicht- en vrijwillig eigen risi-
co. Sommige zorgverzekeraars hebben een aan-
vullende verzekering die de 25% eigen bijdrage 
ook nog deels of zelfs helemaal vergoeden. Vaak 
hoef je dus helemaal niets zelf te betalen. Infor-
meer van tevoren of jouw zorgverzekeraar een 
contract heeft  met de audicien waar je heen wilt 
gaan. Alleen als zij een contract hebben met 
een audicien krijg je 75% vergoed vanuit de ba-
sisverzekering.”

Heb je hem nodig? 
En hoe haal je 
er het meeste uit?

Scan de QR-code  voor de infor-
matievideo of ga naar 
www.kruiswerkzorgcollectief.nl/
hoortoestel.

Alternatieve-, preventieve- en mantelzorg 
“Draag je zorg voor een ander? Of wil je werken 
aan je gezondheid en vallen voorkomen? Dan 
heb ik goed nieuws voor je. In de meeste geval-
len heb je een vast budget voor alternatieve-, 
preventie- en mantelzorg binnen jouw aanvul-
lende verzekering.” 

Alternatieve zorg
Behandelingen zoals accupunctuur en natuurge-
neeswijzen, alternatieve beweegzorg en alterna-
tieve medicijnen. Een zorgverzekeraar vergoed 
meestal een maximumbedrag per behandeling.

Preventieve zorg
Cursussen, zoals een EHBO- of slaapcursus, hulp 
bij een gezonde leefstijl zoals een leefstijlcheck 
of hulp bij afvallen, trainingen én vaccinaties. 

Wat valt er onder deze 
vormen van zorg?

Je niet verplicht bent om een aan-
vullende of tandartsverzekering af 
te sluiten.

Het altijd verstandig is om een 
aanvullende zorgverzekering af te 
sluiten, als je regelmatig naar het 
buitenland gaat. Niet alle zorg-
kosten, waaronder repatriëring, 
worden uit de basisverzekering 
vergoed.

Voor de aanvullende zorgverzeke-
ring geldt, dat je naar een gecon-
tracteerde zorgaanbieder moet 
gaan. Anders worden de zorgkos-
ten vaak helemaal niet vergoed.

Wist je dat?

1

2

3

Jouw 
aanvullende 
zorgverzekering

Veel zorgverzekeraars hebben een preventie-
budget opgenomen. Dit budget kan je inzetten 
om zorg te voorkomen. 

Mantelzorg
Mantelzorgmakelaar of vervangende zorg. Er 
zijn vergoedingen voor een mantelzorgmake-
laar. Ook heb je binnen jouw aanvullende ver-
zekering recht op een aantal dagen vervangen-
de mantelzorg. 
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Ons Zorgcollectief biedt korting op de zorgverzekering van 
Zilveren Kruis, VGZ en Menzis. Ook krijg je ruimere vergoedingen op 
onder meer fysiotherapie, ondersteuning bij mantelzorg en 
preventieve zorg.

Goed verzekeren
Doen we samen

Met goede korting, meer vergoeding en advies

Zorgcollectief expert Willem Veen-
endaal informeert en adviseert je 
graag over bijvoorbeeld kortingen, 
vergoedingen, wisselen van pak-
ket of overstappen naar een andere 
zorgverzekeraar. Wil je je voor aan-
komend jaar goed oriënteren op een 
zorgverzekering die zowel finan-
cieel, als inhoudelijk goed bij je past? 
Maak dan net als zoveel andere le-
den gebruik van onze kosteloze in-
formatiebijeenkomsten. Liever een 
telefonisch adviesgesprek met onze 
expert? Dat kan ook! 

Bezoek een van onze informatiebijeenkomsten
Donderdag 9 december 10:30 - 12:00 uur
Kruiswerk: IJsselkade 17 in Doetinchem (2e verdieping)

Dinsdag 14 december 10:30 - 12:00 uur
Medipoint: Raadhuisstraat 1 in Vorden

Dinsdag 14 december 14:00 - 15:30 uur
Medipoint: Raadhuisstraat 1 in Vorden

Of volg de informatiebijeenkomst online vanuit huis
Woensdag 8 december van 19:00 - 20:30 uur

Aanmelden 
verplicht!

Meld je aan voor zowel de informatiebijeenkomsten, als een telefonisch adviesgesprek. 
Dit kan via de website www.kruiswerkzorgcollectief.nl/advies of bel 088 - 17 17 310 (ma. t/m vr. 9:00 – 17:00 uur).
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Scan de QR-code, download 
de puzzel en stuur online 
het goede antwoord in.

Of stuur je antwoord in in een gefrankeerde 
envelop voor maandag 27 december 2021 
naar: Kruiswerk Achterhoek en Liemers o.v.v. 
‘Puzzels’, Postbus 143, 7000 AC Doetinchem. 
Vergeet de postzegel niet. Prijswinnaars krij-
gen uiterlijk dinsdag 4 januari 2022 bericht. 

Doe mee en win
De leukste agenda voor oma’s en opa’s 2022

Deze vrolijke weekagenda is voor alle grootouders die 
graag betrokken zijn bij het leven van hun kleinkinderen. 
Met elke week een tip om samen te ontdekken, te maken 
of te leren. De agenda is een bijzonder cadeau om te ge-
ven en te krijgen. 

Horizontaal
1 Manusje-van-alles 11 Kunsttaal 12 Dierenverblijf 

13 Wereldantidopingagentschap (afk.) 15 Welpenleid-

ster 17 Benige ring, gevormd door de beide heupbeen-

deren, het heiligbeen en het sleutelbeen 19 Toorts 

22 Vaatwerk 23 Hectoliter (afk.) 25 Baksische terreur-

beweging 26 Welige groei 28 IJskoude streek 32 Koker 

33 Binnenwater 34 Tsjechië  35 Muzieknoot 36 Online 

praatje 39 Wagen 41 Gevaarlijke waterfenomeen 

43 Levend wezen 44 Vliegende schotel 46 Tangens 

(afk.) 47 De eerste vrouw 49 Vermindering 53 Cubaan-

se cocktail 55 Kinderdoek 58 Knoop 59 Moeilijk kauw-

baar 62 Zijrivier van de Donau 63 Gezamenlijk, zoals de 

korting voor een zorgverzekering

Verticaal
2 Hoeveelheid verf 3 Gemeente in Noord-Brabant 

4 Muzieknoot 5 Loofboom 6 Brok 7 Moeder 8 R.K. 

priesterkleed 9 Broodje van de serie New Kids 

10 Persoon die zorg draagt voor een ander 13 Sport-

gebeurtenis 14 Okselverfrisser 15 Dorp in Bronckhorst 

16 Mondzweertje 18 Net buiten de top 10 20 Methode 

21 Bochtig 24 Inhoudsmaat 25 Dopheide 27 Europese 

Unie (afk.) 29 Gemeente in Gelderland 30 Museum in 

Madrid 31 Groep van acht musici 37 Lacune 38 Vervol-

gens 40 Bolgewas 42 Haarkleur 45 Hartstochtelijk 

48 Gevuld 50 Afbeelding 51 Wisselborgtocht 52 Afge-

lopen (Fr.) 54 Informatietechnologie (afk.) 56 Niet in 

werking 57 Een zekere 60 Reeds 61 Id est (afk.)

Bestel nu op www.leuksteagenda.nl/kruiswerk deze leukste agenda en 
ontvang de gratis unieke kersthanger Kleurrijk Bloembommetje. Een 100% 
natuurlijke wilde bloemen zadenmix, speciaal voor bijen en vlinders. 

Lezersactie
Voor de leukste oma’s en opa’s is er deze week-
agenda 2022. Leuk om te krijgen en te geven. 
Elke week inspiratie voor een vitaal, duur-
zaam, betrokken en actief leven. 

Verder vind je ook suggesties om samen met (klein)kinderen 
of vrienden op ontdekking te gaan. Met elke maand een in-
spirerend artikel en volop ruimte voor al je afspraken en no-
tities. Onze tip: gebruik hem ook als dagboek of jaarboek om 
te bewaren voor later. Schrijf je belevenissen op en creëer een 
uniek tijdsdocument. 

+ gratis kersthanger
+ gratis verzending 

€ 15,-
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Download de Achterhoek Routes App 
of kijk op www.achterhoek.nl/routes.
Kies uit de kant-en-klare routes of stippel 
jouw eigen route uit met de online route-
planner. Je volgt de route eenvoudig via 
navigatie en ontvangt ook leuke tips voor 
onderweg. 

 Tip
Wandelingen langs 
adressen om te 
smullen!
Mondriaan rondom de Whemer-
beek – 9,4 km
Een mooie wandelroute waarbij je, net als de 
kunstschilder Mondriaan, de schoonheid van 
het Achterhoekse landschap ontdekt. De kunst-
carrière van Mondriaan is in Winterswijk begon-
nen, hij heeft hier zelfs van zijn achtste tot twin-
tigste jaar gewoond. In de Nieuwstraat hangen 
reproducties van zijn werk en wanneer je door 
het ‘Mondriaan-raam’ kijkt zie je de oude kern 
van Winterswijk zoals hij die heeft gezien en ge-
schilderd. Neem ook zeker een kijkje in Museum 
Villa Mondriaan, gevestigd in het voormalige 
woonhuis van de familie Mondriaan. Hier wordt 
het verhaal vertelt van de jonge Piet Mondriaan.

Met deze twee wandelroutes ontdek je telkens een ander stuk 
van de Achterhoek en proef je het lekkerste van de streek. 

Stadsrandwandeling Zutphen 
– 7 km 
Een eeuwenoud centrum met torens, vredige 
hofjes, sfeervolle stegen en meer dan negen-
honderd monumenten: Zutphen heeft zoveel 
te bieden dat je tijdens deze wandeling je ogen 
uitkijkt. Het Hanzeverleden is nog overal zicht-
baar. Behalve bijzondere architectuur biedt de 
binnenstad ook een aantrekkelijke mix van win-
kels, horeca en cultuur. 

Startpunt en adresje om te smullen 
Restaurant De Wijnhuistoren
Groenmarkt 40, Zutphen

Routekaarten en gidsen
Bij de VVV’s en toeristisch ondernemers zijn 
verschillende routekaarten en -bundels ver-
krijgbaar. Wandelliefhebbers kunnen uit de voe-
ten met één van de vier wandelkaarten. Op de 
kaarten staat o.a. het complete keuzepunten-
netwerk. Handig, zo kun je je route van tevoren 
uitstippelen! 
www.achterhoek.nl/vvv

Startpunt en adresje om te smullen 
Gastrobar Blend 61
Wooldstraat 61, Winterswijk

Geniet van een lekkere kop koffie en 
ontvang een huisgebakken taartje, vol 
smaken en specerijen van het seizoen!

Deze bon is geldig t/m 1 februari 2022. 

Ontvang 10% korting op een wildsalade 
of wildstoofpot met een glas wildwijn.

Deze bon is geldig t/m 1 februari 2022. 

Kortingsvoucher 
Gastrobar Blend 61

Kortingsvoucher 
De Wijnhuistoren
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Kunst en Parkenpad Zevenaar 
– 23,9 km
Het Kunst- en Parkenpad Zevenaar is een wan-
delpad door het centrum en verschillende 
woonwijken van de stad Zevenaar. Deze wan-
delroute loodst je langs ruim 40 kunstwerken 
en -objecten en je wandelt door maar liefst 8 
stadsparken. 

Ontdek het 
nieuwe 

wandelnetwerk 
in de Liemers

Per oktober 2021 heeft  de Liemers een gloednieuw wandelnetwerk. Deze bestaat uit gekleurde, thematische routes en 
keuzepunten die zijn aangegeven met een letter-cijfercombinatie. De routes zijn goed bewegwijzerd en daardoor eenvou-
dig te volgen met handige startpunten. Plan je liever zelf een wandelroute? Maak dan gebruik van de keuzepunten. 
Je vindt ze op het netwerk ter plaatse, in de wandelrouteplanner of op de wandelkaarten die te koop zijn bij de VVV. 

Gratis kopje koff ie/thee met appelge-
bak als dessert bij de Eet-Lokaal Lunch-
plank.

Tegen inlevering van deze bon betaal je 
slechts € 12,50 voor de Eet-Totaal Lunch-
plank inclusief een kopje koff ie/thee met 
appelgebak als afsluiting. Betaling van 
de lunch en de drankjes vindt plaats bij 
Eet-Lokaal na afloop van jouw lunch.

Startpunt:
S22: Bij Station Zevenaar

Klompenpad Rijnweidepad 
– 11 km
Ontdek het landschap van Spijk. Beleef de 
historie van de baksteenindustrie en de dy-
namiek van dit bewogen rivierenlandschap. 
Je wandelt langs de grens van Nederland 
met uitzicht op de Eltenberg en maakt een 
uitstapje naar onze oosterburen in de Duitse 
gemeente Emmerich. Geniet onderweg van de 
mooie natuur, de eindeloze weilanden en het 
gefluit van de vogels. 

Startpunt:
S31: Kerkstraat 17, 6917 AH Spijk

Rondje Bijland – 10 km
Geniet van de natuur tijdens deze mooie wan-
deling rondom recreatiegebied De Bijland. De 
Bijland is een prachtig en veelzijdig natuur- en 
recreatiegebied van maar liefst 300 hectare met 
een open verbinding naar de Rijn. Tijdens deze 
rondwandeling geniet je samen met de talrijke 
vogels van de verrassende rust en uitgestrekte 
vergezichten.

Kortingsvoucher
Eet-Lokaal

Startpunt:
S29: Toeristisch Informatiepunt
Rijnstraat 18, 6919 BD Tolkamer

Deze bon is geldig t/m 1 mei 2022 (i.v.m. 
vakantie niet te gebruiken van 17 januari t/m 
1 februari). Reserveren verplicht o.v.v. 
Kortingsvoucher Kruiswerkkrant.

Markt/Wittenburgstraat 25, Zevenaar
0316 – 242 409 | info@eet-lokaal.com 
www.eet-lokaal.com
Woensdag t/m zondag vanaf 11:37 uur
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Voor het ontwikkelen van dagtoch-
tenprogramma’s met de Groengrijs 
bus zijn we op zoek naar een coör-
dinator. Het gaat hier om ongeveer 
drie dagtochten per kwartaal met de 
wens om dit uit te bouwen. Zie je deze 
vrijwilligersbaan als een uitdaging? 
En heb je ervaring als coördinator en/
of begeleider/gids? Meld je dan aan.

Wat kun je van Kruiswerk en 
Groengrijs verwachten?

 Vrijwilligersvergoeding;
 Ruimte voor eigen initiatief;
 Enthousiast team van 

 collegavrijwilligers;
 Mogelijkheid om zelf ook mee te  

 gaan met de dagtochten.

Wat verwachten Kruiswerk 
en Groengrijs van jou?

 Ervaring als coördinator en/of
 begeleider/gids;

 Woonachtig in de regio 
 Achterhoek en Liemers;

 Betrokkenheid bij doelgroepen
 van Kruiswerk;

 Goede sociale en communicatie-
 ve vaardigheden.

Heb je nog vragen?
Neem dan contact op met Jeanette 
Mertens, regiomanager bij Kruiswerk. 
Dit kan via j.mertens@kruiswerk.nl 
of door te bellen met 06 – 50 89 63 06. 

Reageren op de vacature?
Stuur dan een mail met jouw gegevens 
(naam, adres, e-mail en telefoonnum-
mer), ervaring en motivatie naar 
Jeanette Mertens, via 
j.mertens@kruiswerk.nl. 

Eropuit met Kruiswerk 
Deze dagtochten worden je aangeboden door Kruiswerk i.s.m. Groengrijs

Wil je ook mee op dagtocht?
Voor meer informatie ga je naar www.kruiswerk.nl/dagtochten. Meld je telefonisch aan bij de 
ledenservice op 0314 – 357 430 (bereikbaar op ma. t/m vrij. van 9:00 tot 13:00 uur).
Dagtochten gaan alleen door bij voldoende deelnemers. Tijdens de dagtochten houden Kruiswerk 
en Groengrijs zich aan de richtlijnen van het RIVM die op dat moment gelden. Mochten de dagtoch-
ten i.v.m. de op dat moment geldende richtlijnen niet door kunnen gaan, dan word je daarvan op de 
hoogte gesteld. 

Donderdag 24 maart 2022

Opstappen:
Doetinchem: Busstation Hamburgerbroeklaan 
(extra gratis parkeerruimte achter het belasting-
kantoor). 
Vertrek 11:45 uur, retour ca. 18:15 uur.
Zelhem: Parkeerplaats aan de Stikkenweg/
hoek Doetinchemseweg. 
Vertrek 12:10 uur, retour ca. 17:45 uur.
Vorden: Station (directe treinverbinding met 
Zutphen en busverbinding met Hengelo Gld.). 
Vertrek 12:35 uur, retour ca. 17:30 uur.

Prijs: Leden € 52,50 (niet-leden € 58,-)

Coördinator/reis-
begeleider gezocht!

Dieet of allergie? 
Geef dit aan bij je aanmelding.

Kastelentocht met High Tea

De lente barst los. In de tuinen en parken van de prachtige kastelen en landgoederen in Vorden en 
omgeving vormen voorjaarsbloeiers een bloementapijt. Groengrijs gids en kunsthistorica Antoinette 
Timmer weet boeiend over de kastelen en landgoederen te vertellen. De bus brengt je onder andere 
langs Kasteel Vorden, Kasteel Hackfort en Landgoed Kieftskamp. Voorafgaand geniet je van koffie 
of thee met een lokale lekkernij. Na de reis schuif je aan voor een heerlijke High Tea bij Hotel Bakker.

✓ Deskundige reisleiding;
✓ Ontvangst met koffie/thee en lokale lekkernij;
✓ Afsluitend een uitgebreide High Tea;
✓ Vervoer in gezellige touringcar;
✓ Minder geschikt voor rollator.   

Leden 
€ 52,50 

Donderdag 31 maart 2022
 

Opstappen:
Winterswijk: Parallelweg achter het 
NS-station, bij het Gerrit Komrij College.
Vertrek 11:45 uur, retour ca. 18:00 uur.
Varsseveld: Carpoolplaats aan de N18.
Vertrek 12:15 uur, retour ca. 17:40 uur.

Prijs: Leden € 52,50 (niet-leden € 58,-)
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Meer info? Ga naar www.medipoint.nl/zelfstandigthuis of bel 088 - 10 20 100 (optie 3).    

Sta-op stoelen
Gemakkelijk opstaan is niet alleen prettig, maar ook belangrijk voor jouw 
veiligheid. Wie veel moeite moet doen om uit een stoel te komen, loopt het 
risico te vallen. Een extra reden om een stoel met sta op hulp te overwe-
gen. Gemakkelijk en veilig opstaan vergroot zelfredzaamheid en zelfstan-
digheid. Hierdoor ben je minder afhankelijk van anderen zoals familie en 
zorgverleners.

Medipoint biedt voor ieder lichaam en elk interieur een passende zitoplos-
sing. Je hebt de keuze uit veel verschillende modellen, zowel standaarduit-
voeringen als 100% maatwerk. Onze gediplomeerde experts kunnen ook 
bij complexe zitproblemen adviseren welke sta-op stoel geschikt is om 
comfortabel in te zitten en jouw klachten te verlichten.

Welke sta-op stoel past nu het beste bij jou? 
Ontdek het op de zitadviesdag. Je ontvangt vrijblijvend een zitanalyse van 
onze expert, kunt zelf meerdere stoelen uitproberen en profiteert van extra 
voordeel bij aankoop op de dag zelf. Schrijf je in voor advies via de website 
of de winkel.

Sta-op stoelen zijn ook te huur 
Kijk op www.medipoint.nl voor meer informatie.

Tijdelijk een sta-op stoel nodig?

Er is keuze uit een ruim assortiment stoelen:
 Basic sta-op stoelen
 Maatwerk sta-op stoelen
 1-, 2- of 3-motorige sta-op stoel

Data Zitadviesdag:
Winterswijk woensdag 15 december 2021
Vorden donderdag 16 december 2021
Zutphen dinsdag 21 december 2021

Gratis advies aan huis of in de winkel
Ontvang je liever op een ander moment persoonijk advies? 
Kom dan langs in één van onze winkels of plan jouw af-
spraak met onze Thuisservice en ontvang advies aan huis.

Zelfstandig 
thuis wonen

                   maakt  
het mogelijk

Sta-op stoel Saliro

Reguliere verkoopprijs: vanaf € 1.699,-
Actieprijs: Kruiswerk-leden ontvangen nu 10% 
korting op de verkoopprijs + gratis accessoires 
(t.w.v. € 500,-).

Medipoint biedt vele oplossingen om zelfstandig thuis te blij-
ven wonen. Alles voor meer gemak en comfort in en rondom 
jouw huis. Ontdek ons voordelig geprijsde assortiment en ge-
niet onbezorgd van een prachtige winter. Onze experts staan 
klaar om je persoonlijk te adviseren, in de winkel of bij je thuis.

Sta-op stoel Riposo 

Reguliere verkoopprijs: vanaf € 2.199,-
Actieprijs: 
Kruiswerk-leden ontvangen nu 
10% korting op de verkoopprijs + 
gratis accessoires (t.w.v. € 500,-).

Gemak en comfort in en om jouw huis
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Meer info? Ga naar www.medipoint.nl/zelfstandigthuis of bel 088 - 10 20 100 (optie 3).    

Zelfstandig 
thuis wonen

                   maakt  
het mogelijk

Topro Pegasus incl. rugsteun

Een lichtgewicht rollator met een elegant design. 
De rollator is gemaakt van het materiaal Carbon 
en daardoor gegarandeerd stevig. Hierdoor ben je 
met de Pegasus rollator altijd verzekerd van jouw 
veiligheid en comfort.

Reguliere verkoopprijs: € 689,-
Actieprijs: € 629,-
Actieprijs voor leden van Kruiswerk: € 589,-*

Vier signalen om te herkennen dat je een 
rollator nodig hebt
1. Tijdens het lopen of opstaan gebruik je graag een extra houvast;
2.  Je kunt niet meer zo lang achter elkaar lopen. Zo moet je bijvoorbeeld 
 vaker tussendoor zitten, waardoor lange afstanden niet meer zo makkelijk 
 te overbruggen zijn;
3.  Je bent niet meer zo stabiel als je was. Hierdoor loop je minder zeker dan 
 vroeger;
4.  Je hebt problemen met jouw evenwicht. Dit kun je bijvoorbeeld merken 
 aan dat je minder stabiel op jouw benen staat, wel eens valt of een wandelstok 
 je niet meer voldoende steun biedt.

Komen één of meerdere signalen je bekend voor? Dan kan een rollator 
interessant zijn voor jou.

Wanneer:  iedere eerste woensdag van de maand.
Hoe laat:  tussen 10:00 en 16:00 uur.
Waar:  alle Medipoint Thuiszorgwinkels

Is jouw rollator winterklaar? 
Doe de rollatorcheck!

Een afspraak maken is niet nodig. Kijk op 
www.medipoint.nl/rollatorcheck voor meer informatie.

Gratis 
rollator-

check

Medipoint Thuiszorgwinkels:
Winterswijk, Beatrixpark 1
Zutphen, Den Elterweg 77  
Vorden, Raadhuisstraat 1
Doetinchem, Kruisbergseweg 27

* Genoemde acties zijn ledenaanbiedingen. Geldig t/m 11-02-2022. Niet geldig i.c.m. andere acties, 
kortingen of waardebonnen. Vraag overige voorwaarden in de winkel. Assortiment kan per winkel verschillen.
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Meer info? Ga naar www.medipoint.nl/zelfstandigthuis of bel 088 - 10 20 100 (optie 3).    

Fietstrainer
Wil je jouw spierkracht in de benen en armen herstellen en/of opbouwen vanuit huis? Deze 
ergonomische, compacte en handige fietstrainer helpt je hierbij. Regelmatig gebruik her-
stelt spierkracht, bloedcirculatie en de coördinatie van de benen en armen. Train jouw be-
nen en armen wanneer je een film kijkt op de bank, naar muziek luistert of belt met familie.
   
Reguliere verkoopprijs € 39,99
Actieprijs € 35,99 
Actieprijs voor leden van Kruiswerk € 33,99*

Lichttherapielamp Fysic FW-400
De lichttherapielamp van Fysic komt overeen met daglicht, alleen dan zon-
der UV-licht. Het licht dat door de daglichtlamp uitstraalt, wordt door jouw 
hersenen waargenomen als buitenlicht op een mooie zomerse dag. Dit 
heeft  een positief eff ect op jouw humeur, verbetert jouw energie en herstelt 
jouw slaappatroon.

Reguliere verkoopprijs: € 99,99 
Actieprijs: € 89,99
Actieprijs voor leden van Kruiswerk: € 79,99*

Medipoint Thuiszorgwinkels:
Winterswijk, Beatrixpark 1
Zutphen, Den Elterweg 77  
Vorden, Raadhuisstraat 1
Doetinchem, Kruisbergseweg 27

* Genoemde acties zijn ledenaanbiedingen. Geldig t/m 11-02-2022. Niet geldig i.c.m. andere acties, 
kortingen of waardebonnen. Vraag overige voorwaarden in de winkel. Assortiment kan per winkel verschillen.

Zelfstandig 
thuis wonen

                   maakt  
het mogelijk

Tunturi Star Fit F100
Deze hometrainer is geschikt voor iedereen. Ben je slecht ter been of aan het 
revalideren? De lage instap zorgt ervoor dat je heel eenvoudig de hometrainer 
op of af kunt stappen. Zo kun je gemakkelijk jouw conditie verbeteren.

Reguliere verkoopprijs: € 399,- OP = OP
Actieprijs: € 349,-
Actieprijs voor leden van Kruiswerk: € 299,-

Speciaal 
voor jou 

als lid

Wil je jouw spierkracht in de benen en armen herstellen en/of opbouwen vanuit huis? Deze 
ergonomische, compacte en handige fietstrainer helpt je hierbij. Regelmatig gebruik her-
stelt spierkracht, bloedcirculatie en de coördinatie van de benen en armen. Train jouw be-
nen en armen wanneer je een film kijkt op de bank, naar muziek luistert of belt met familie.

Wanneer:  iedere eerste woensdag van de maand.
Hoe laat:  tussen 10:00 en 16:00 uur.
Waar:  alle Medipoint Thuiszorgwinkels
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Het is nog steeds onduidelijk hoe we kerst dit jaar gaan vieren. Grote kans dat ook dit jaar veel mensen alleen 
zijn. Stuur eens een kerstkaart naar iemand die je een warm hart toedraagt. En laat weten dat je aan ze denkt.

Stap 1: Ontvang jouw actiecode
Ga naar www.kruiswerkmagazine.nl/kaartjesactie en vul jouw gege-
vens in. Daarna ontvang je in jouw mailbox de unieke actiecode.**  

Stap 2: Kies een kaart 
Ga naar www.kaartje2go.nl/kruiswerk en kies een mooie kaart uit. 

Stap 3: Schrijf een bericht
Klik op ‘Kaart bewerken’. En voorzie jouw kaart van een persoonlijk 
bericht. 

Stap 4: Verstuur de kaart
Vul het adres in van de persoon naar wie je de kaart wilt opsturen. 
Of ontvang de kaart thuis en doe hem zelf op de post!

Stap 5: Gebruik de actiecode
Stop de kaart in het winkelmandje en gebruik de unieke 
actiecode (t.w.v. € 3,95), om jouw gratis kaart te versturen.

*Er geldt één actiecode per persoon. De code heeft  een maximale waarde van € 3,95 en is geldig t/m 31-01-2022. 
**Voordat je gebruik kan maken van de actie moet je eerst een account aanmaken op www.kaartje2go.nl.

Verras iemand met een kaart
Mensen worden blij wanneer ze zelf iets moois maken, iets 
creëren, en dit kunnen delen met familie, vrienden en 
(on)bekenden. Steek iemand een hart onder de riem. Met 
een kleine verrassing door de brievenbus tover je een glim-
lach op het gezicht van de ontvanger. Want hoe fijn is het 
om een kaartje van een dierbare te krijgen? Mét een lieve 
boodschap. Dus waar wacht je op? Haast je naar 
www.kruiswerkmagazine.nl/kaartjesactie
om jouw gratis kerstkaart (t.w.v. € 3,95) te versturen.*

Jouw unieke code
Hoe het werkt? Bij Kaartje2go maak je eenvoudig op jouw 
smartphone, tablet of computer een persoonlijke wens-
kaart. Zij doen hem vervolgens voor je op de bus, zodat je er 
zelf geen omkijken meer naar hebt. Volg de stappen rechts 
op deze pagina om een gratis kaart te versturen. 

Maandag 27 t/m 31 december 2021 zijn wij gesloten. 
In het nieuwe jaar staan we voor jou klaar vanaf maandag 3 januari 2022. 

Kruiswerk heeft een aangepaste 
bereikbaarheid rondom de feestdagen

Kruiswerk wenst je hele fi jne feestdagen 
& een gelukkig nieuwjaar!

*Er geldt één actiecode per persoon. De code heeft  een maximale waarde van € 3,95 en is geldig t/m 31-01-2022. 

op deze pagina om een gratis kaart te versturen. 

Een warme kerstgroet
met Kruiswerk
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