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Groene Kruis Ledenorganisatie heeft ruim 73.000 leden in Noord- 

en Midden-Limburg. Al deze mensen maken gebruik van onze 

diensten en profiteren van aantrekkelijke kortingen.

VOORWOORD
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Onze dienstverlening is ontzettend breed. We focussen ons 

niet alleen op zorg, advies en gezondheid, maar bijvoorbeeld 

ook op persoonlijke verzorging en gemak aan huis. Denk bij

voorbeeld aan een glazenwasser, het lenen van hulpmiddelen, 

een kapper aan huis, stoppen met roken, rijbewijskeuringen, 

personenalarmering of voetzorg. Daarnaast ontvangen leden 

regelmatig gezondheidstips, worden ze uitgenodigd voor 

interessante bijeenkomsten en profiteren ze van vele voordelen 

zoals korting op de sportschool, dagjes uit, online cursussen of 

de zorgverzekering. En dat voor slechts €14,95 per huishouden  

per jaar. Het hele gezin profiteert dus mee!

 

Een lidmaatschap bij Groene Kruis Ledenorganisatie is voor 

vrijwel iedereen interessant! Heeft u vragen of wilt u meer 

informatie? Kijk dan op www.groenekruisleden.nl of bel  

naar 088 - 61 07 654.
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Collectiviteit  
bij Univé

Korting op o.a. woonhuis-, inboedel-  
of autoverzekering.

Korting bij CZ 
Voordeligere maandpremie  

voor Groene Kruis leden.

Hulp bij 
belastingaangifte

Handig als iemand anders uw belasting-
aangifte kan doen én met korting! 

LEDEN
VOORDEEL

4

Online cursus 
aanbod

Keuze uit 28 verschillende online  
cursussen met 20% ledenkorting! 

Extra’s bij VGZ 
Kortingen, extra fysiotherapie,  

meer mantelzorgondersteuning én  
extra preventiebudget.

Testament en nalatenschap 
Onze samenwerkingspartner helpt u graag bij  

het opstellen van uw testament en levenstestament.

PROFITEER 
MAXIMAAL  
VAN UW 
LIDMAATSCHAP!
Het lidmaatschap biedt verschillende voor-

delen voor leden. Zo hebben we diensten op 

het gebied van zorg en advies, gezond en fit, 

persoonlijke verzorging en gemak aan huis. 

Korting op  
diverse pretparken

Even ontspannen! Zo kunt u met korting naar Thermae 
2000, de Kasteeltuinen in Arcen en nog veel meer.

Het lidmaatschap van Groene Kruis 

Ledenorganisatie heeft meer voordelen 

dan u denkt en geldt voor alle gezins

leden op hetzelfde adres. Ontdek de 

mogelijkheden!
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Gezondheidscheck 
Uw gezondheid is belangrijk, laat  

deze zo nu en dan eens controleren!

Fitavie
Fitavie is een innovatief online beweegprogramma, gericht op het versterken van  

uw zelfredzaamheid. En dat op een leuke, laagdrempelige en slimme manier.

Voetreflexologie 
Heeft u vaak rugpijn of zit u niet lekker in  
uw vel? Met reflexzonetherapie verbetert  

u de balans tussen lichaam en geest.

GEZOND 
EN FIT

Stoppen met roken 
Lukt het stoppen met roken niet zelf?  

Laat u persoonlijk begeleiden naar  
een fitter, gezonder en rookvrij leven.

Rijbewijskeuring 
Heeft u een medische keuring nodig?  
Maak dan gebruik van ons voordeel!

Korting bij
sportscholen

Afvallen, oefeningen en krachttraining. 
Ontvang korting bij diverse sportcentra. 

Ook voor 50+ fitness.

Gezonder leven, meer bewegen en fit blijven. 

Vaak willen we wel, maar hoe begin je met 

gezonder leven? Met kleine aanpassingen in 

uw dagelijks leven kunt u al veel bereiken. 

238100

ZORG EN 
ADVIES

Sociale personenalarmering
 Lekker in uw eigen vertrouwde omgeving  

blijven wonen, wel handig als u dan alarmering  

achter de hand heeft!

Medipoint | Groene 
Kruis winkels

U leent diverse loophulpmiddelen 3 maanden gratis en 

ontvang 10% korting op de aanschaf van hulpmiddelen.

ZorgMies
Kan u ondersteuning bieden bij dagelijkse  

activiteiten zoals het doen van de boodschappen,  

uw administratie of andere hulp die u nodig heeft. 

Een rolstoel lenen, extra kraamzorg of 

mantelzorgondersteuning. Of het nu 

eenmalig is, tijdelijk of permanent, Groene 

Kruis Ledenorganisatie helpt u met een 

uitgebreid aanbod in zorgondersteuning.

6

Ledenadviseur 
Staat klaar voor al uw vragen. Maak kennis 

met onze ledenadviseur op pagina 14.
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Audicien 
Als u iets minder geluiden hoort en gesprekken  
minder goed kunt volgen, kan een hoorapparaat  

uitkomst bieden. De audicien geeft u graag advies.

Opticien
 Heeft u moeite met lezen of heeft  

u een nieuwe bril nodig? De opticien  
komt graag bij u aan huis.

Voetzorg
 Voorkom pijn in uw voeten, knieën  
of rug met aangemeten steunzolen  

en/of comfortschoenen.

Pedicure
 Een pedicure aan huis helpt klachten te 

verminderen en zelfs voorkomen. Zij helpt  
uw voeten in goede conditie te houden.

Haarverzorging 
 De kapper aan huis kan uw haar wassen, knippen,  

verven en föhnen. Ook kan de haarservice u helpen  
aan een haarstuk, pruik of een haaraanvulling.

PERSOONLIJKE 
VERZORGING

maaltijdservice

Klusjesman 
Schilderen, behangen, gordijnen  

ophangen of andere klussen. De klus  -
service draait z’n hand er niet voor om.

Hovenier 
Niet meer zelf in de tuin werken, maar  
wel genieten van een mooi verzorgde

tuin? De hovenier komt graag bij u langs.

Glazenwasser
Niet meer zelf de ramen wassen?  

De glazenwasser komt met veel plezier  
alle ramen wassen, streeploos!

Wassen en strijken 
Uw was laten ophalen door de  

wasserij én weer schoon laten afleveren?  
Dat kan met de was- en strijkservice.

UWassistent
Huishoudelijke hulp, hulp bij het  

tuinieren of op zoek naar gezelschap? 
UWassistent helpt u hierbij!

Afval ophaal dienst 
Laat uw oude spullen zoals meubels,  
elektronica of kasten ophalen door  

de Afval ophaal dienst. 

Dé Maaltijdservice
Kies wekelijks tussen 75 verschillende 
maaltijden of het nou vegetarisch is of 

zoutloos, ze hebben voor ieder wat wils!

Verhuisservice 
Geen zin of niet in staat om de  

verhuizing zelf te doen? Laat de verhuis-
service zorgvuldig uw spullen verhuizen.

GEMAK 
AAN HUIS

Ramen zemen op een hoge ladder? De tuin winterklaar maken? Een beetje hulp in en 

om het huis, is soms heel welkom. Dan is het fijn om lid te zijn van Groene Kruis Leden

organisatie, want wij bieden u aantrekkelijke kortingen op allerlei services aan huis.

9

Echte schoonheid zit van binnen,  

maar we willen er ook allemaal graag 

goed uitzien en ons goed voelen.  

De partners van Groene Kruis Leden

organisatie weten alles van bijvoor

beeld voetverzorging, een nieuwe  

bril of een nieuw kapsel.
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‘’Wij zijn al jaren lid van Groene Kruis Ledenor

ganisatie, al vóór de geboorte van onze kinde

ren. Toch heb ik tot voor kort nooit gebruik 

hoeven te maken van het lidmaatschap. In 

2020 kreeg ik te maken met een hielbreuk en 

dat was de eerste keer dat ik hulpmiddelen 

nodig had. Door deze breuk had ik veel meer 

tijd om me te gaan verdiepen in zaken, zoals 

ook het lidmaatschap van Groene Kruis Leden

organisatie. Wat bleek, voorheen denk je 

misschien maar goed dat ik nooit iets nodig 

heb gehad, maar achteraf is het zoveel meer 

dan alleen het lenen van hulpmiddelen. Ik las 

diverse artikelen, zag alle producten en dien

sten die Groene Kruis Ledenorganisatie te 

bieden heeft en werd enthousiast!’’

GEZONDHEIDSCHECK 
GAF MIJ INZICHT
‘’Zelf ben ik bewegingsagoog en vind gezond

heid, voeding en beweging daarom ook erg 

belangrijk. Via mijn werk ben ik in aanmerking 

gekomen met Positieve Gezondheid en met  

de stichting ‘Mens Achter de Patiënt’. Ik werd 

hier zo leergierig van dat ik inmiddels ook 

ervaringsdeler ben voor deze stichting. Ik zie 

enorm veel raakvlakken met Positieve Gezond

heid en de diensten en producten die jullie,  

als Groene Kruis Ledenorganisatie, aanbieden. 

Zo ook de gezondheidscheck. Ik besloot een 

check in te plannen bij Linda de Boer en ging 

met het gevoel dat alles wel goed zat. Niet 

dus! Ik werd verrast met het feit dat mijn 

Als Groene Kruis Ledenorganisatie bieden wij onze 73.000 leden  

diensten en producten aan op het gebied van gezondheid, zelfstandig-

heid, ontspanning en gemak. Het is mooi om te horen als leden gebruik 

maken van deze diensten en daar ook nog eens erg enthousiast over 

zijn. Zo ook Marga Steeghs - Verstappen (55) uit Egchel. Zij is al lid 

sinds 1988, maar ziet nu pas hoeveel het lidmaatschap eigenlijk  

kan betekenen.

JULLIE KIJKEN ÉCHT 
WAT GOED IS VOOR 
EEN ANDER cholesterolgehalte net iets te hoog is. Niet erg, maar wel iets 

waar ik iets mee moet. Want hoe ouder we worden hoe hoger 

het cholesterol kan worden en hoe moeilijker het is om er mee 

aan de slag te gaan. Dus ook als je jezelf helemaal gezond en fit 

voelt, kan er toch iets uit zo’n check komen, dat zeg ik nu ook 

tegen anderen! Ik eet nu op advies van Linda 30+ kaas in plaats 

van 48+ en mijn boter heb ik vervangen door Becel ProActiV.

ENTHOUSIASTE COLLEGA
‘’Toen ik dit verhaal vertelde aan een collega van mij, heeft zij 

dezelfde dag nog een afspraak voor een gezondheidscheck 

gemaakt. Ook op mijn werk heb ik cliënten verteld over de 

gezondheidscheck en de uitslag ervan. Ik kreeg direct vragen 

zoals ‘’mag ik nu nog wel chips eten?’’. Ik heb ze een stukje 

bewustwording meegegeven door de kennis van mijn eigen 

gezondheidscheck. Volgend jaar ga ik gewoon weer een check 

inplannen bij Linda.’’

Marga Steeghs - Verstappen (55) 

uit Egchel

>

LID AAN HET WOORD
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CURSUS YOGA EN MEER
‘’Ik lees nu iedere maand jullie nieuwsbrief, bekijk het ZMaga

zine grondig en lees jullie laatste nieuwtjes op de website. Ik  

sla niks meer over, jullie website staat zelfs bij mijn favorieten! 

Ik kan het iedereen adviseren, de verhalen  

zijn leuk en jullie hebben een groot aanbod.  

Zo kwam ik laatst ook terecht bij jullie online 

cursusaanbod. Erg leuk, ben zelf nu aan de 

slag met beginnerscursus yoga en het is echt 

geweldig! De oefeningen zijn erg fijn en ik  

kan ze ook weer toepassen binnen mijn 

werk gebied. Ik wil nog meer cursussen gaan 

volgen, heb veel leuke voorbij zien komen. 

Maar eerst dit eens afmaken! Daarnaast is 

beweging sowieso belangrijk voor mij; Ik heb 

namelijk sinds 8 jaar artrose; daarom moet ik 

spier versterkende oefeningen doen. Deze 

doe ik bij FysioHelden & Sporthelden en dat 

gaat echt heel erg goed! Extra pluspunt, bij 

Sporthelden krijg je als lid zijnde ook korting.’’

Wist u dat wij jaarlijks 3.423 hulp-

middelen gratis verstrekken aan 

Groene Kruis leden, ongelukjes  

zitten in een klein hoekje.

Iedere maand sturen wij een nieuws-

brief naar 30.000 abonnees, met  

leuke ledenacties, interviews,  

recepten én op deze manier ben  

je altijd als eerste op de hoogte  

van nieuwe ontwikkelingen. 

In totaal heeft Groene Kruis Leden

organisatie meer dan 80 

samen werkingspartners! 

Sinds eind 2020 hebben wij ons eigen 

Groene Kruis ledenportaal, zo kun  

je alles zelf handig regelen over je 

lidmaatschap. Je kunt hierover meer 

lezen op pagina 18.

Het werkgebied van Groene Kruis 

Ledenorganisatie is Noord en Midden

Limburg. Van Echt tot Venlo en van 

Bergen tot Roermond; voor iedereen  

in dit gebied is er wat wils!

61% van de Groene Kruis leden is 65+.

Onze Groene Kruis Maaltijdservice 

heeft zo’n 350 klanten die  

samen in één jaar tijd ongeveer  

65.000 maaltijden afnamen.

Wow, onze website www.groene-

kruisleden.nl werd afgelopen jaar 

423.860 keer bezocht! Daar zijn  

wij best een beetje trots op! 

In het begin van 2020 besloten wij om de 

telefonie, die we voorheen uit besteedde, 

zelf op te pakken. Inmiddels hebben wij 

6 mede  werkers aan de telefoon die 

op werkdagen altijd voor u klaar-

staan! Kijk wie ze zijn op pagina 16. 

Op dit moment denken ongeveer  

700 leden mee met ons ledenpanel.  

Je leest er meer over op pagina 22.

In totaal maken 33.000 Groene Kruis 

leden gebruik van de voordelen van 

zorgverzekeraar VGZ. En die voordelen 

die zijn er nogal wat. Extra fysiotherapie, 

preventiebudgetten en noem maar op! 

Wist u dat in de gemeente Venlo de 

meeste Groene Kruis leden wonen.

Ook op sociale media zijn wij erg  

actief! Zo hebben we ondertussen 

3322 fans op facebook,  

waarvan 91% vrouw! 

‘’Het verbaast me echt hoeveel  
jullie eigenlijk doen. Jullie kijken  
écht wat goed is voor een ander.  

Ik ben erg tevreden!’’

Door een hielbreuk in 2020 maakte Marga  

voor het eerst écht gebruik van Groene  

Kruis Ledenorganisatie

GROENE KRUIS LEDEN FEITJES
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Angelique Stevens is ledenadviseur bij Groene Kruis 

Ledenorganisatie. Bij kleine én grote zorgvragen over 

bijvoorbeeld mantelzorg, hulpmiddelen of een van onze 

diensten, staat Angelique leden te woord.

ANGELIQUE STEVENS 
IS LEDENADVISEUR  
BIJ GROENE KRUIS  
LEDENORGANISATIE

RUBRIEK 
VAN ANGELIQUE

Ieder maand schrijft onze ledenadviseur een nieuwe  

Rubriek van Angelique. Hiermee geeft ze u een kijkje  

in haar werk als ledenadviseur en schrijft ze alles over  

de meest besproken onderwerpen. Haar rubrieken zijn 

iedere maand te lezen op onze website, onze nieuws-

brief en onze social media kanalen.‘’Met veel enthousiasme ben ik dé vraagbaak 

voor Groene Kruis leden. Mensen benaderen 

mij voor advies over wonen, zorg en welzijn. 

Het is fijn om leden te kunnen ondersteunen 

bij hun zorgvragen en uiteindelijk te zien dat ik 

ze op weg heb geholpen. Het zijn intensieve 

en zeer waardevolle contacten voor Groene 

Kruis Ledenorganisatie. Als de bekendheid zo 

blijft groeien weet ik zeker dat ik binnenkort 

op zoek moet naar een nieuwe collega, dat is 

een goed teken!’’

GEEN VRAAG IS TE GEK VOOR 
ONZE LEDENADVISEUR
Zij weet veel over de ingewikkelde wereld van wonen, welzijn, 

gezondheid en zorg en wijst u graag de weg naar de juiste 

organisaties. Als u dat wilt, kan zij voor u het eerste contact 

leggen. Heeft ze niet direct een antwoord op uw vraag dan 

zoekt ze het gewoon voor u uit! U kunt op diverse manieren  

in contact komen met onze ledenadviseur: per email,  

tele fonisch, door persoonlijk bezoek bij u thuis of tijdens  

een informatiebijeenkomst.

WAAR KAN DE LEDENADVISEUR U BIJ HELPEN?
De ledenadviseur kan u informeren en adviseren over uiteen

lopende onderwerpen, zoals;

• Wat heeft Groene Kruis Ledenorganisatie mij te bieden? 

• Ik ben mantelzorger. Waar kan ik terecht met mijn vragen?

•  Wilt u extra hulp aan huis? Wij bemiddelen bij maaltijd

service, klussendienst, tuinonderhoud, interieurverzorging, 

mantelzorgondersteuning, kapper aan huis en nog veel meer. 

Angelique Stevens, ledenadviseur

Onze ledenadviseur helpt u graag!

T 06 - 83 139 208

E ledenadviseur@dezorggroep.nl 

W www.groenekruisleden.nl/ledenadviseur 
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“Positieve Gezondheid, wat zou het mooi zijn om hiermee samen aan de slag te 

gaan en u hiermee te helpen! Daarom hebben wij een luisterend oor voor onze 

leden en adviseren wij u graag over ons dienstenpakket. Samenwerken niet alleen 

met collega’s, maar zeker ook met onze leden, dat vind ik belangrijk!’’

PETRA HENDRICKX SERVICEMEDEWERKER

 

“Het komende jaar gaan we ons dienstenpakket nog verder uitbreiden. Het 

gedachtegoed van Positieve Gezondheid is daarbij leidend. We merken dat 

gezondheid echt wel op het netvlies staat van onze leden, maar dat ’t soms 

nog moeilijk is om de weg te vinden. We willen ook echt die wegwijzer zijn: 

één plek waar alles op het gebied van een gezonde leefstijl bij elkaar komt.”

INGE VONCK MARKETEER

HET TEAM VAN 
GROENE KRUIS  
LEDENORGANISATIE

“We zijn veel meer dan alleen het aanbieden van producten en 

 diensten, want adviseren komt ook steeds vaker kijken bij ons werk. 

Laatst had ik een dochter van een lid aan de telefoon. Ze wilde 

graag informeren wat ze allemaal dient te regelen voor haar ouders, 

ze waren op zoek naar huishoudelijke hulp en een hovenier. Uiter

aard pakken we dit direct op, maar als je net iets verder doorvraagt 

kom je erachter dat er nog meer duidelijke zorgvragen zijn, zo wilde 

haar moeder af en toe een praatje maken met iemand. Dat is nu in 

gang gezet en daar is ze heel dankbaar voor. Het is mooi om leden 

te mogen helpen in hun zoektocht in het zorglandschap.’’

LYAN JOOSTEN SERVICEMEDEWERKER

“Met ontroerende interviews, praktische tips, recensies  

van interessante boeken en apps en andere verrassende  

verhalen willen we onze leden inspireren om gezonder te  

leven en nóg meer te genieten. Ik nodig iedereen van harte uit 

om onze Facebookpagina te volgen. En leden, die krijgen 

maandelijks een digitale nieuwsbrief met nog meer waarde

volle informatie.”

SORAJA VROMEN COMMUNICATIEMEDEWERKER 

Op de foto (van links naar rechts): 

Vooraan: Lyan Joosten, Judith Adams en Angelique Stevens.

Achteraan: Petra Hendrickx, Jenny Vissers, Helma Binner, Soraja Vromen, Inge Vonck en Ans Scheres.

16 17
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Fig. G

Fig. F

Fig. E

Fig. D

Fig. H

Stap 2
inlogpagina te gaan (zie Fig. A). Als u voor de eerste 

keer wil inloggen, klikt u op ‘wachtwoord opvragen’ 

(zie Fig. B). Vul bij ‘gebruikersnaam’ het emailadres  

in dat bij ons bekend is (zie Fig. C). U ontvangt nu 

automatisch een email.

N.b. Het kan even duren voordat u een e-mail ontvangt. 

Heeft u na 24 uur nog geen e-mail ontvangen? Bel dan om 

te controleren of het juiste e-mailadres bij ons bekend is.

 

STAP 2: INLOGGEN

U heeft een email ontvangen met daarin de vraag  

om uw wachtwoord te wijzigen. Maak een nieuw 

wachtwoord aan. Als u dit heeft gedaan kunt u  

inloggen op uw persoonlijke pagina (zie Fig. D) met 

uw emailadres en het wachtwoord dat u zojuist  

heeft aangemaakt. Klik op ‘inloggen’ om door te  

gaan naar uw persoonlijke pagina (zie Fig. E). 

STAP 3: UW PERSOONLIJKE PAGINA

Welkom op uw persoonlijke pagina! Hier kunt u  

uw gegevens aanpassen, uw bankrekeningnummer 

wijzigen, een ledendienst aanvragen, u inschrijven 

voor onze nieuwste uitstapjes, evenementen of 

bijeenkomsten en uw lidmaatschap beëindigen.  

Hoe dit werkt? Dat wijst zich vanzelf in het portaal 

(zie voorbeeld Fig. F t/m H)!

Stap 1

Stap 3

LEDENPORTAAL
 

Met trots hebben wij in 2020 ons eigen leden portaal  

gepresenteerd en wat gaat het goed! Inmiddels maken al heel 

wat leden gebruik van hun eigen Groene Kruis omgeving. 

Waar zij zelf diensten en producten kunnen aanvragen, 

wijzigingen doen in hun gegevens en voor het eerst dit  

jaar zich konden inschrijven voor onze gratis lezingen. 

Het gaat als een speer! Nog niet helemaal klaar  

om online alles zelf te regelen? Wij staan ook nog 

telefonisch voor u klaar!

EEN GREEP UIT DE VELE VOORDELEN VAN  
HET GROENE KRUIS LEDENPORTAAL
•  Snel en gemakkelijk uw gegevens wijzigen

•  Online inschrijven voor uitstapjes, evenementen  

of bijeenkomsten

•  Alles op één locatie binnen handbereik

Hoe kunt u inloggen op uw persoonlijke account? Wij 

leggen dit graag stap voor stap aan u uit. Belangrijk 

om te weten is dat er een emailadres van u bij ons 

bekend moet zijn. Weet u niet zeker of het correcte 

emailadres bij ons bekend is? Neem dan contact met 

ons op. Zonder emailadres kunt u helaas niet inlog

gen in het Groene Kruis ledenportaal. 

STAP 1: WACHTWOORD OPVRAGEN

Om in te loggen op uw eigen account gaat u eerst 

naar www.groenekruisleden.nl. Klik op de knop ‘Mijn 

Groene Kruis’ in de rechter bovenhoek om naar de 

Fig. A

Fig. B

Fig. C
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Stufkens hoorcentrum is al jarenlange een trouwe partner van Groene 

Kruis Ledenorganisatie. Zij helpen veel leden met het zoeken naar een 

oplossing van hun hoorprobleem, waar mensen vaak te lang mee wachten.
 

PARTNER IN DE SPOTLIGHT:
STUFKENS HOORCENTRUM
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Roel Vrijmoed, de derde generatie van familie

bedrijf Stufkens Hoorcentrum, beaamt dat 

mensen vaak te lang wachten voordat ze een 

afspraak bij hem maken. “Het dragen van een 

hooroplossing zal op niemands verlanglijstje 

staan, maar niet goed kunnen horen ook niet. 

Gemiddeld wachten mensen zo’n zeven jaar 

vanaf het moment dat ze voor het eerst signa

len van gehoorschade krijgen met het zoeken 

van hulp. Dat is zo zonde!” 

Jan van Roon (71) wachtte gelukkig niet zo 

lang met de aanschaf van een hooroplossing.

Toen hij ruim tien jaar geleden problemen  

kreeg met zijn gehoor, twijfelde hij geen 

seconde om actie te ondernemen. “Ik heb  

heel bewust gezegd dat ik hoortoestellen 

wilde. Het was een verruiming van mijn bele

vingswereld, maar ook best wennen. Toen ik 

de hoortoestellen net had, zei ik tegen mijn 

vrouw ‘ritsel niet zo met de krant’ of ‘wat tikt 

de klok toch hard’. Deze geluiden hoorde ik 

voorheen gewoon niet.”

Volgens Roel is Jan één van de uitzonderingen 

onder zijn klanten. “Jan is wel proactief op  

zoek gegaan naar een hooroplossing, maar de 

meeste mensen stellen het uit. Het begint dat 

mensen zich bewust worden van een gehoor

probleem, maar denken dan ‘het valt wel mee’ 

en ‘ik ben nog jong’. Geleidelijk aan wordt het 

probleem door de jaren heen erger. Men denkt 

‘ik moet toch eens een afspraak maken’, maar 

blijven het toch nog voor zich uitschuiven.  

Tot het moment dat het niet meer gaat. Er is 

ineens het besef dat het niet langer zo kan, de 

onzekerheid slaat harder toe of ergernissen 

thuis lopen verder op.”

Het hele interview lezen met Jan en Roel?  

Kijk op www.groenekruisleden.nl/horen

Ieder jaar proberen we er weer een mooi jaar van te maken, 

met mooie initiatieven, interessante verhalen, nieuwe samen-

werkingspartners noem maar op. Ook afgelopen jaar zijn er 

heel wat mooie herinneringen gemaakt! 

ZO HEBBEN WE DIT JAAR...
...een prachtig ZomerDoeBoek 

uitgebracht, dat in juli bij al onze 

leden op de mat is gevallen en de 

geluiden die waren enorm positief! 

...een wandelgids uitgebracht in samen

werking met Limburg Marketing om leden  

te inspireren meer op pad te gaan in de  

prachtige Limburgse natuur.

...in samenwerking met Raadzaam Advies 12 

succesvolle lezingen georganiseerd, waar we 

het hebben gehad over testamenten en levens

testamenten. De lezingen zaten goed vol! ...een aantal nieuwe 

samenwerkings partners 

verwelkomt, waarvan Etadoro 

er een is. Samen met hen 

bieden wij verschillende 

online cursussen aan zoals 

beter fotograferen, start met 

schilderen of actief en positief 

met pensioen.

w w w . g r o e n e k r u i s l e d e n . n l  |  T  0 8 8  -  6 1  0 7  6 5 4
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Bent u nog geen lid maar wilt u wel profiteren van de vele voordelen? Voor slechts  

€ 14,95 (automatisch incasso) per kalenderjaar en per huishouden bent u al lid. 

Aanmelden kan door onderstaande gegevens in te vullen. Stuur dit formulier in een 

enveloppe zonder postzegel naar: De Zorggroep, t.a.v. Groene Kruis Ledenorganisatie, 

antwoordnummer 2066, 5900 WB Venlo. Aanmelden kan ook via onze website 

www.groenekruisleden.nl, Groene Kruis Ledenorganisatie T. 088-61 07 654 of door 

een e-mail te sturen naar ledenorganisatie@dezorggroep.nl.
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GROENE KRUIS 
LEDENORGANISATIE

Ja, ik ga ermee akkoord dat Groene Kruis Ledenorganisatie mij via de post en mail op de hoogte  
houdt van diensten en acties. 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Groene Kruis Ledenorganisatie om doorlopende 
 incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om € 14,95 van uw rekening af te schrijven. Uw gegevens registreren 
wij in onze administratie. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het lidmaatschap van Groene Kruis Leden-
organisatie. Bij het aanvragen van een dienstverlening verstrekken wij uw gegevens aan de administratie van 
onze partner. U kunt onze algemene voorwaarden vinden op www.groenekruisleden.nl/algemenevoorwaarden

Wij zijn continu op zoek naar nieuwe of verbeterde 

producten en diensten voor onze 73.000 leden. 

Daarom is er een ledenpanel opgericht; een team  

van ongeveer 700 leden die online met ons mee 

willen denken, ideeën willen aandragen en ideeën 

willen voorzien van feedback.

Als deelnemer van het ledenpanel kunt u 

online uw mening geven over onderwerpen  

in relatie tot Groene Kruis Ledenorganisatie. 

De ervaringen en meningen van onze leden 

zijn een must om nog beter te kunnen inspelen 

op de wensen en behoeften én om uiteindelijk 

nog betere diensten te kunnen verlenen.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK? 
Alle onderzoeken worden online afgenomen. 

Dit houdt in dat u zelf de plaats en het tijdstip 

kunt bepalen waarop u aan het onderzoek 

meedoet. Vier keer per jaar ontvangt u een 

vragenlijst. Het invullen duurt tussen de 5  

en 10 minuten. 

 

Af en toe wordt er een wat langere vragenlijst 

aangeboden. U ontvangt altijd een terugkop

peling van de uitkomsten van het onderzoek. 

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden 

voor het ledenpanel kijk dan op de website 

www.groene kruispanel.nl.
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MIS GEEN ENKEL 
NIEUWTJE

Iedere maand sturen wij ons Groene 

Kruis ledennieuws naar onze abonnees 

met maandelijkse recepten, leuke inter

views, ledenacties en nog veel meer! 

Door u aan te melden voor onze nieuws

brief bent u als eerste op de hoogte van 

alles wat er speelt bij Groene Kruis 

Ledenorganisatie. Aanmelden kan via 

www.groenekruisleden.nl onderaan  

de pagina.

DENK 
MET 
ONS 
MEE

Voorletters  M / V

Achternaam

Geboortenaam

Geboortedatum

Adres

Postcode + woonplaats

Telefoonnummer

Mobielnummer

Emailadres

IBANrekeningnummer

Reden lidmaatschap

Datum

Handtekening
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DE ZORGGROEP
T.a.v. Groene Kruis 

Ledenorganisatie

Antwoordnummer 2066

5900 WB Venlo

HEEFT U DE ACHTERZIJDE  
VAN DEZE KAART VOLLEDIG 
INGEVULD?
Stuur dan dit formulier in een  

enveloppe zonder postzegel naar 

onderstaand adres.

www.groenekruisleden.nl 

T  088 - 61 07 654


