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Beste bewoners, familieleden, medewerkers, 
vrijwilligers en relaties,

Met gepaste trots presenteren wij u voorliggend 
geheel gerestylede “Ons Franske”. Sinds enige 
tijd zijn we bezig onze communicatie met u 
te herzien. Zo hebben we afgelopen jaar een 
nieuwe website ontwikkeld, is het logo iets 
opgefrist, hebben we ander briefpapier, etc. 
etc. Alles wat we doen, gaat tegenwoordig 
gelijk in lijn met onze nieuwe huisstijl. Zo zult u 
binnenkort ongetwijfeld ook een van de auto’s 
met bestickering van St. Franciscus langs zien 
rijden. En de vlaggen bij de ingang zullen u ook 
niet ontgaan. Het leek ons daarom logisch om 
ook Ons Franske in een nieuw jasje te steken. 

Voortaan zult u drie keer per jaar Ons Franske 
kunnen lezen: in april, september en 
december. Zo proberen wij u volledig op de 
hoogte te houden van alles wat speelt binnen 
woonzorgcentrum St. Franciscus. In september 
zult u dit keer een speciale uitgave van 
Ons Franske tegemoet kunnen zien, want dit 
jaar op 11 september bestaat St. Franciscus 
100 jaar. Het is dus een jubileumjaar. In deze 
uitgave nemen we hier een klein voorschot op 
en presenteren we het feestprogramma. 
In september volgt dan de 100-jaar editie van 
Ons Franske.

In de laatste editie van ons oude Franske heb 
ik de verwachting aangegeven dat we een 
mooi, gezellig en gastvrij jaar tegemoet zouden 
kunnen zien. Mijn indruk is dat we aardig 
op weg zijn dit waar te maken. De winkel zit 
inmiddels al enkele maanden in De Vertoeverij 
en dat begint te wennen. De winkel is elke 
dag open en ook wordt beneden veel meer 
gezamenlijk gegeten. Zo zijn er veel bewoners 
die de avondboterham samen nuttigen maar 
ook de frietavond is inmiddels beroemd aan 
het worden. De Vertoeverij is hierdoor veel 

meer een centraal punt geworden en dit komt 
de levendigheid duidelijk ten goede. Het 
verplaatsen van de kapsalon naar de Vertoeverij 
is een volgende stap om meer aanloop te 
creëren in het restaurant. 

Maar niet alleen het leven in de Vertoeverij is 
van belang, het gaat ook om de beleving van 
onze bewoners. Daarom hebben we vorige 
maand het Atrium zo ingericht dat het een 
hele belevenis is om daar naartoe te gaan. 
Op deze wijze kunnen de bewoners van de 
groepswoningen zich even in een andere 
omgeving wanen. Dit was tevens een reden om 
de kapsalon te willen verplaatsen. De rust en 
de ruimte in het Atrium zal onze PG-bewoners 
ten goede komen. Ook wordt hier nu gebruikt 
gemaakt van moderne apparatuur om beweging 
en activiteit te stimuleren. Zo hebben we de 
Qwiek-up, dat is een intelligente projector die 
allerlei beelden en geluiden tevoorschijn tovert, 
en is er een actief-passief fiets die bewoners 
meeneemt op een fietstocht door verschillende 
steden of bossen. Ook hebben we een jaren 
vijftig woonkamer, etc. Het Atrium is vanaf nu 
ook duidelijk een extra leefruimte voor met 
name de PG-bewoners.

De volgende stap is bewegingsvrijheid door 
het gehele gebouw/omgeving voor iedereen. 
Dit betekent dat we ons dit jaar verder zullen 
moeten gaan oriënteren op hoe en waar 
technische hulpmiddelen ons hierbij kunnen 
helpen. In de volksmond ‘domotica’ genoemd. 
Vooralsnog willen we voor de zomer eerst een 
nieuw telefoonnetwerk hebben zodat alle 
medewerkers met een mobiele telefoon zijn 
uitgerust tijdens hun werk. Dit biedt een hele 
mooie basis voor allerlei appjes en slimme 
techniek om meer bewegingsvrijheid voor onze 
bewoners te realiseren.
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Zoals jullie allemaal zien, hebben we Ons 
Franske in een nieuwe jasje gestoken met 
mooie foto’s en mooie kleuren. Kortom, 

Ons Franske is vernieuwd. Veel plezier met jullie 
vernieuwde Ons Franske. Het is te hopen met een 
heerlijk voorjaarszonnetje erbij. Het is weer bijna 
voorjaar en de eerste voorjaarsbloemen komen 
al in zicht. Voor iedereen: ga heerlijk genieten van 
het mooie voorjaar en zo ook van Ons Franske met 
weer mooie lentegedichten, de puzzel en allerlei 
andere nieuwtjes. Geniet ervan. 
 

En als iemand nog iets leuks heeft, laat het de 
redactie weten, wij zijn hier erg blij mee. Wij 
wensen iedereen veel leesplezier toe.
 
Groeten van de redactieleden: Myriam, Lisa, 
Hannie en Chantal
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Wijzigingen Atrium 30
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Laatste nieuws

Bijna voorjaar!

Hieronder treft u het laatste nieuws aan.

Zorgkaart Nederland
Op 17 april van 13.00 - 17.00 komt het 
interviewteam van Zorgkaart Nederland 
naar St. Franciscus. Uit ervaring is gebleken 
dat de waarderingen van verzorg- en 
verplegingshuizen op ZorgkaartNederland 
achterblijven aangezien deze doelgroep minder 
makkelijk zijn weg vindt op het internet. Door 
middel van interviewteams bieden wij de 
mogelijkheid om deze waarderingen direct 
bij onze bewoners af te nemen, zonder dat ze 
zelf iets met internet of iets dergelijks hoeven 
te doen.  De bewoners hebben hier reeds 
meer informatie over ontvangen. Uiteraard 
kunnen onze cliënten/familieleden ook zelf hun 
waarderingen op ZorgkaartNederland blijven 
invullen, graag zelfs! Alvast dank voor uw 
medewerking.

Verlengen identiteitskaart
Ook dit jaar willen we het weer mogelijk maken 
uw identiteitskaart te laten verlengen bij ons 
zorgcentrum. Dit is mogelijk op donderdag 
14 juni 2018 tussen 14.00 en 16.00 uur. Meer 
informatie hierover ontvangt u te zijner tijd. 

100-jarig bestaan
In het kader van het 100-jarig bestaan zal 
een video over Zorgcentrum St. Franciscus 
worden gemaakt. Mogelijk ziet u de komende 
maanden iemand filmen binnen of buiten ons 
pand. Het eindresultaat zal op 11 september 
worden getoond. Uiteraard kunt u de film 
daarna ook nog zien. En naast een film, zullen 
ook portretten worden getekend van al onze 
bewoners. Deze portretten worden nagetekend 
van foto’s. Cor de Kok zal deze foto’s de 
komende maanden maken.  En ook hiervan zal 
het eindresultaat zichtbaar zijn op de dag dat 
we 100 jaar bestaan. De portretten zullen een 
mooie plaats in de Vertoeverij krijgen. 

Beschut in een hoek zie ik kleine knolletjes,
van die erg leuke tere bolletjes.
Sneeuwklokjes piepen tevoorschijn bij fijne
februari-zonneschijn.

Ik voel me opeens weer blij en dat is een
merkwaardige zaak want maatschappelijk
blijkt nog altijd alles hetzelfde Het is dat het me
minder ráákt.

In deze maand krijg ik heel vaak de geest;
van alles wil ik gaan opruimen Winter vind ik nu
wel móói geweest.

Ook wil ik met een stofdoek door mijn hoofd;
zon heeft er van alles beloofd in afwachting van
warmer weer
Ik waardeer de lente erom destemeer!

Nieuws van de PV

Van de directie Vervolg pagina 3

De personeelsvereniging van Zorgcentrum 
St. Franciscus heeft inmiddels, net zoals 
Zorgcentrum St. Franciscus, een nieuwe 

look gekregen. Niet alleen het logo is veranderd, 
ook de naam van de personeelsvereniging is 
vernieuw: Team Plezier & Vertier!

De eerste activiteit van het jaar 2018 hebben 
we al achter de rug nl. de jaarvergadering en 
een bingo. Nadat de nieuwe naam voor de 
personeelsvereniging definitief werd gekozen 
en wat korte informatie was gegeven over het 
afgelopen jaar, konden we overgaan naar de 
bingo. Daar kwamen de 
meeste medewerkers 
uiteindelijk ook voor. Er 
waren weer vele mooie 
prijzen te winnen. De 
spanning steeg…en ja 
hoor, de eerste bingo 
was een feit. Uiteindelijk 
hebben we iedereen 
met een (troost)prijs 
naar huis kunnen laten 
gaan. Tussendoor 
werden we door onze 
keukenmedewerkers 

verwend met allerlei lekkere hapjes, onze 
dank daarvoor! En uiteraard ook dank aan 
St. Franciscus die nog enkele prijzen had 
geschonken aan de personeelsvereniging. Het 
was weer een gezellige avond!

De volgende activiteit staat ook al gepland nl. 
een gezellig etentje bij restaurant ’t Vermaeck 
in Rijen. In de volgende uitgave van Ons Franske 
laten we jullie weten hoe het ons daar gesmaakt 
heeft. 

Kortom, naast elkaar ontmoeten en beleving 
kijken we ook nadrukkelijk hoe moderne 
techniek ons kan helpen om zo veel mogelijk 
kwaliteit van leven voor onze bewoners te 
bieden. Het een sluit het ander niet uit maar 
kan elkaar juist versterken. 2018 belooft net als 
vorige jaar dus weer volop ontwikkeling en St. 
Franciscus is na 100 jaar nog altijd het centrale 

punt in Gilze als het gaat om de zorg voor onze 
ouderen. 

Graag tot ziens bij ons op locatie. De koffie staat 
klaar!

Met hartelijke groet,
Stijn Kanters
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Wat Wandelmiddag
Wanneer vrijdag 4 mei

Waar Omgeving Gilze
Aanvang 13.45 uur verzamelen

Voor Bewoners VZH
Wat Spelmiddag

Wanneer maandag 7, 14 en 28 mei
Waar Vertoeverij

Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners
Wat Koersbal / spelmiddag

Wanneer dinsdag 8, 22 en 29 mei

Waar Koersbal: Atrium
Spelmiddag: Vertoeverij

Aanvang 14.00 uur

Voor Koersbal: bewoners KSW
Spelmiddag: bewoners 

Wat High tea
Wanneer dinsdag 15 mei

Waar Vertoeverij
Aanvang 12.00 uur 

Voor Bewoners
Wat Bingo KSW

Wanneer vrijdag 18 mei
Waar Vertoeverij

Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners KSW

Wat Freestyle dansers
Wanneer Zaterdag 19 mei

Waar Vertoeverij

Aanvang Zie publicatie bord tzt

Voor Bewoners
Wat Avond4daagse

Wanneer 22, 23, 24 en 25 mei
Waar Omgeving Gilze

Aanvang 18.00 uur en vrijdag om 
19.00 uur

Voor Bewoners

Wat Bingo
Wanneer vrijdag 25 mei

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners  VZH, 
buurtbewoners

Wat Mariaviering in 
Parochiekerk

Wanneer woensdag 30 mei

Waar Parochiekerk St Petrus 
banden

Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners

Juni
Wat Spelmiddag

Wanneer maandag 4, 11 en 25 juni
Waar Vertoeverij

Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners
Wat Koersbal ochtend

Wanneer dinsdagochtend 5, 12, 19 
en 26 juni

Waar Atrium
Aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur

Voor Bewoners VZH
Wat Koersbal / spelmiddag

Wanneer dinsdag 5 juni

Waar Koersbal: Atrium
Spelmiddag: Vertoeverij

Aanvang 14.00 uur

Voor Koersbal: bewoners KSW
Spelmiddag: bewoners

Wat MBVO
Wanneer donderdag 7 juni

Waar Atrium

Aanvang

Buurtbewoners:
13.30 uur - 14.15 uur 
Bewoners KSW:
14.30 uur – 15.00 uur 
Bewoners VZH:
15.15 uur – 15.50 uur 

Activiteiten Agenda
April

Wat Koersbal ochtend
wanneer dinsdag 3, 10, 17 24 april 

Waar Atrium
Aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur

Voor Bewoners VZH en abonnees
Wat Koersbal / spelmiddag

Wanneer dinsdag 3 en 24 april

Waar Koersbal in Atrium
Spelmiddag in Vertoeverij

Aanvang 14.00 uur

Voor Koersbal voor KSW
Spelmiddag voor VZH 

Wat MBVO

Wanneer donderdag 5, 12, 19 en 
26 april

Waar Atrium

Aanvang

Buurtbewoners:
13.30 uur – 14.15 uur
Bewoners KSW :
14.30 uur- 15.00 uur 
Bewoners VZH:
15.15 uur – 15.50 uur 

Wat Wandelmiddag
Wanneer vrijdag 6 april

Waar Omgeving Gilze
Aanvang 13.45 uur verzamelen

Voor Bewoners
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Wat Wandelmiddag
Wanneer vrijdag 6 juli

Waar Omgeving Gilze
Aanvang 13.45 uur verzamelen

Voor Bewoners VZH

Wat Bingo KSW
Wanneer vrijdag 13 juli

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners KSW
Wat Bingo

Wanneer Vrijdag 27 juli
Waar Vertoeverij

Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners en 
buurtbewoners

Wat Spelmiddag

Wanneer maandag 6, 13 en 
20 augustus

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners
Wat Koersbal ochtend

Wanneer dinsdag 7, 14, 21 en 
28 augustus

Waar Atrium
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners VZH
Wat Koersbal / spelmiddag

Wanneer dinsdag 7, 21 en 
28 augustus

Waar Koersbal: Atrium
Spelmiddag: Vertoeverij

Aanvang 14.00 uur

Voor Koersbal: bewoners KSW
Spelmiddag: bewoners

Wat MBVO

Wanneer donderdag 9, 16, 23 en 
30 augustus

Waar Atrium

Aanvang

Buurtbewoners:
13.30 uur – 14.15 uur
Bewoners KSW: 
14.30 uur – 15.00 uur 
Bewoners VZH:
15.15 uur – 15.50 uur 

Wat Wandelmiddag
Wanneer vrijdag 10 augustus

Waar Omgeving Gilze
Aanvang 13.45 uur verzamelen

Voor Bewoners VZH

Wat Optreden Tjerry en 
Mariska

Wanneer dinsdag 14 augustus
Waar Vertoeverij

Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners
Wat Bingo KSW

Wanneer vrijdag 17 augustus
Waar Vertoeverij

Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners KSW
Wat Floralia bezoek

Wanneer maandag 27 augustus
Waar Floralia tuin

Aanvang 13.30 uur verzamelen
Voor Bewoners KSW
Wat Bingo

Wanneer vrijdag 31 augustus
Waar Vertoeverij

Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners VZH en 
buurtbewoners

Augustus

Wat Wandelmiddag
Wanneer vrijdag 8 juni

Waar Tuin Henk Goeyers
Aanvang 13.45 uur verzamelen

Voor Bewoners VZH
Wat Wandeling Vroege Vogels

Wanneer dinsdag 12 juni
Waar Gilze

Aanvang 13.30 uur
Voor Bewoners
Wat Bingo KSW

Wanneer vrijdag 15 juni
Waar Vertoeverij

Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners KSW
Wat De Brug modeshow

Wanneer maandag 18 juni
Waar Vertoeverij

Aanvang 14.15 uur

Voor Bewoners en 
buurtbewoners

Wat Optreden senioren orkest 
Oosterhout

Wanneer dinsdag 19 juni
Waar Vertoeverij

Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners
Wat Circus

Wanneer zaterdag 23 juni
Waar Vertoeverij

Aanvang 15.00 uur
Voor Bewoners

Wat Optreden Gils 
meezingkoor

Wanneer dinsdag 26 juni
Waar Vertoeverij

Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners
Wat Bingo

Wanneer vrijdag 29 juni
Waar Vertoeverij

Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners en 
buurtbewoners

Wat Spelmiddag

Wanneer maandag 2, 9, 16, 23 en 
30 juli

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners
Wat Koersbal ochtend

Wanneer dinsdag 3, 10, 17, 24 en 
31 juli

Waar Atrium
Aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur

Voor Bewoners VZH
Wat Koersbal / spelmiddag

Wanneer dinsdag 3, 10, 17, 24 en 
31 juli

Waar Koersbal: Atrium
Spelmiddag: Vertoeverij

Aanvang 14.00 uur

Voor Koersbal: bewoners KSW
Spelmiddag: bewoners

Wat Wandelmiddag KSW
Wanneer dinsdag 3 juli

Waar Tuin Fam Goeyers
Aanvang 13.45 uur verzamelen

Voor Bewoners KSW
Wat MBVO

Wanneer donderdag 5 en 12 juli
Waar Atrium

Aanvang

Buurtbewoners:
13.30 uur – 14.15 uur 
Bewoners KSW:
14.30 uur – 15.00 uur 
Bewoners VZH:
15.15 uur – 15.50 uur 

Juli
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Bedankt

2 December was de dag dat wij 50 jaar getrouwd 
waren.
Dit hebben wij kunnen vieren in de Vertoeverij.
De Vertoeverij was omgetoverd tot een hele 
mooie feestzaal.

Het was een geweldig mooi feest, met een heel 
lekker menu.
De koks van de keuken hadden heel goed hun 
best gedaan.
Het opdienend keukenpersoneel diende het 

menu perfect op.  
Wij hebben heel veel lovende reacties gekregen 
van de uitgenodigde gasten.

Het is voor ons een onvergetelijke dag 
geworden.

Heel hartelijk dank aan de koks en personeel 
van de keuken en Directeur Stijn.

Jan en Cisca en kinderen  Broeders. 

Dat muziek een goede werking heeft 
op het brein is een feit. Vooral bij 
mensen die lijden aan neurologische 

aandoeningen zoals dementie of de ziekte 
van Parkinson kan muziek enorm veel teweeg 
brengen. Wekelijks krijgt St. Franciscus dan 
ook bezoek van een Muziektherapeut. 

"Muziek roept emoties op en 
emoties brengen herinneringen 
terug" - Oliver Sacks 

U kunt hem herkennen aan zijn gitaar die hij 
vrijwel altijd bij zich draagt. Rein van Bedaf gaat 
iedere maandag de verschillende woningen af 
om de mensen te verblijden met zijn muziek.  
Hier sluit hij aan bij de mensen door liederen te 
spelen die voor hen bekend zijn. Aangezien dit 
mensen betreft met dementie, zijn dit vooral 
liederen uit het verleden. 

Muziektherapie is een therapievorm waarbij 
doelgericht gewerkt wordt aan een vooraf 
opgesteld behandeldoel. Doelen van 
muziektherapie kunnen betrekking hebben 
op onbegrepen gedrag (bijvoorbeeld loop of 
roepgedrag), stemming (somberheidsklachten 
of depressie), activering of juist ontspanning. 
Maar waarom juist muziek? 

Muziek en emotie bevinden zich als ware in de 
kern van de hersenen. Bij dementie neemt de 
hersenactiviteit van buiten naar binnen af. Je 
zou kunnen zeggen dat via muziek de mensen 
nog het best benaderd kunnen worden wanneer 
taal en begrip hen in de steek laat. Dit zie je ook 
terug op de woningen. 

Wanneer de eerste tonen gespeeld worden 
is er contact. Mensen kijken op wat ze horen 
en er wordt meegezongen. Er is plezier. De 
muziektherapeut sluit zich aan bij de belangen 

van de bewoners. Zo kan hij mensen extra 
benaderen of aanmoedigen om laatste woorden 
van zinnen in te vullen. Vaak zie je dat mensen 
geactiveerd raken en dat dit voort blijft duren 
wanneer Rein van Bedaf weer weg is. 

Bij St. Franciscus wordt de muziektherapeut 
ingezet om de woongroepen langs te gaan en te 
zingen met de bewoners. 
"Vooral de combinatie van muziek en bewegen 
is een bewezen manier om het beschadigde 
brein te activeren", vertelt Rein. 
Zo worden mensen uitgenodigd om mee te 
spelen om instrumenten, wordt er bewogen op 
muziek en soms zelfs gedanst. 

Ook zal er bekeken worden of muziektherapie 
individueel ingezet kan worden. Net als 
fysiotherapie kan individuele muziektherapie 
bijdragen aan het welbevinden van een 
bewoner. 
Zo is onrustig gedrag veelal afkomstig aan 
het onveilig voelen in het heden. Muziek uit 
het verleden kan bijdragen aan herkenning 
en daarmee veiligheid. Hierbij zie je vaak een 
afname van het onrustige gedrag. 

Als u vragen heeft voor Rein van Bedaf kunt u 
hem deze stellen wanneer hij aanwezig is in 
St. Franciscus op maandagmiddagen. 
Ook kunt u hem mailen op: info@musicare-mt.nl

Muziek maakt gezond
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Wist u dat...

1 april: Patricia van Engelen : 

12,5 jaar in dienst

19 april: Clasien en Ger Lambrechts : 

40 jaar getrouwd

2 juni: Toos en Maj Gerrits: 

40 jaar getrouwd

4 juni: Karin en Jacco Donkers: 

25 jaar getrouwd

6 augustus: Monique en 

Peter Wouters: 25 jaar getrouwd

11 augustus: Marion en Ad Oprins: 

40 jaar getrouwd

21 augustus: Gerrie Willemen: 

12,5 jaar in dienst

Wist u dat...

de wekelijkse frietavond 
op maandag steeds beter 
wordt bezocht? En wij 
u ook graag een keer 
willen verwelkomen deze 
avond?

Wist u dat...

 het winkeltje voortaan 

dagelijks is geopend van 

9.30 uur tot 11.30 uur 

en van 13.00 uur tot 

18.00 uur? 

Wist u dat...

 Stijn op Lavendelhof 
een dagje “stage” heeft 
gelopen?? En de gasten 
dit erg waardeerden.

Wist u dat...

Wist u dat...

Trudian van der Heijden op 6 juni  50 jaar wordt?

Wist u dat...

Wist u dat...

Wist u dat...

op 6 juni  50 jaar wordt?

Wist u dat...

 Anne Marie Kokx op 21 

augustus 50 jaar wordt?

Wist u dat...
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Feest

Beste verzorgende en vrijwilliger,

Vanavond zijn we hier gezellig bijeen bij de Valk.
Dit heeft 2 redenen, op 2 dec. waren Cisca en ik 
50 jaar getrouwd.
Dit vieren we hier samen ondanks dat Cisca hier 
niet bij kan zijn.
De 2 de reden is dat ik en onze kinderen heel 
dankbaar zijn met de geweldige goede zorg 
voor Cisca. Die woont al meer dan 6 jaar bij 
jullie.
Het is heel fijn om te zien hoe jullie Cisca 
verzorgen en mee omgaan.
Echt liefdevolle zorg. Ook ik voel me echt thuis 
bij jullie, ondanks het verdriet dat er soms toch 
wel is.

Samen met jullie maken we toch nog iets van 
ons leven. 
Zonder jullie waren we geen 50 jaar getrouwd
Elke dag ga ik weer naar de Goudenregen, 
benieuwd hoe het nu weer is.
Dan is het, ha Jan ben je laat vandaag of wat 
ben je vroeg.
Altijd met een blijde lach.
Lieve lieve zuster of vrijwilligster… heel veel 
dank voor alles wat jullie voor ons doen.
Echt geweldig.
Ik hoop nog wat jaartjes bij jullie te mogen zijn 
met Cisca.

Groetjes Jan en Cisca en de kinderen.

Wist u dat
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Wist u dat...

 Stijn op Lavendelhof 
een dagje “stage” heeft 
gelopen?? En de gasten 
dit erg waardeerden.

Wist u dat...

Wist u dat...

Trudian van der Heijden op 6 juni  50 jaar wordt?

Wist u dat...

Wist u dat...

Wist u dat...

op 6 juni  50 jaar wordt?

Wist u dat...

 Anne Marie Kokx op 21 

augustus 50 jaar wordt?

Wist u dat...

12 | Ons Franske Ons Franske | 13

Feest

Beste verzorgende en vrijwilliger,

Vanavond zijn we hier gezellig bijeen bij de Valk.
Dit heeft 2 redenen, op 2 dec. waren Cisca en ik 
50 jaar getrouwd.
Dit vieren we hier samen ondanks dat Cisca hier 
niet bij kan zijn.
De 2 de reden is dat ik en onze kinderen heel 
dankbaar zijn met de geweldige goede zorg 
voor Cisca. Die woont al meer dan 6 jaar bij 
jullie.
Het is heel fijn om te zien hoe jullie Cisca 
verzorgen en mee omgaan.
Echt liefdevolle zorg. Ook ik voel me echt thuis 
bij jullie, ondanks het verdriet dat er soms toch 
wel is.

Samen met jullie maken we toch nog iets van 
ons leven. 
Zonder jullie waren we geen 50 jaar getrouwd
Elke dag ga ik weer naar de Goudenregen, 
benieuwd hoe het nu weer is.
Dan is het, ha Jan ben je laat vandaag of wat 
ben je vroeg.
Altijd met een blijde lach.
Lieve lieve zuster of vrijwilligster… heel veel 
dank voor alles wat jullie voor ons doen.
Echt geweldig.
Ik hoop nog wat jaartjes bij jullie te mogen zijn 
met Cisca.

Groetjes Jan en Cisca en de kinderen.

Wist u dat



14 | Ons Franske Ons Franske | 15

Dinsdag 11 september:  
receptie ter gelegenheid van het 
100-jarig bestaan

Dinsdag 25 september:  
uitstapje Efteling

Dinsdag 30 oktober: presentatie 
door ’t Heem over geschiedenis  
Gilze/St. Franciscus

Dinsdag 13 november 14.00 uur: 
optreden troubadour Robert

De bewoners ontvangen t.z.t. nog een uitnodiging voor de activiteiten. We gaan er met z’n allen een 
gezellig en feestelijk jaar van maken!

Namens de werkgroep: Stijn Kanters, Susan Strooper, Bas Venmans, Leo van Lisdonk,  
Aniek Kimenai en Myriam Aarts

Programma t.g.v. 100 jaar  zorgcentrum St Franciscus
Op 11 september 2018 bestaat Zorgcentrum St. Franciscus 100 jaar en 
dat gaan we samen met u vieren! We hebben ervoor gekozen een 
half jaar lang elke maand een leuke activiteit voor onze bewoners te 
organiseren. Hieronder treft u het programma aan:

Dinsdag 15 mei 12.00 uur: High Tea
Zaterdag 23 juni 15.00 uur:  
Kindercircus Pinilotta 

Dinsdag 14 augustus 14.00 uur:  
zomerse muziekmiddag met  
optreden van Tjerry & Mariska

Maandag 10 september 14.00 uur: 
optreden Willeke Alberti
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Juli
7 aug Pieter Hermans voedingsdienst

10 aug Mandy Daanen

11 aug Monique Huibers verzorgende-
groepswoning

19 aug Kitty Louws weekendhulp

19 aug Aniek Kimenai dagverzorging-
zwerfdienst

21 aug Annemarie Kokx verzorgende-
verz. huis

21 aug Lucia van de Wouw hh dienst

22 aug Els Oomen verpl. 
groepswoning

23 aug Gerrie Willemen hh dienst

30 aug Erika Paaijmans extramurale 
zorg

31 aug Serena Boogers verzorgende-
groepswoning

10 juli Dhr. Bastiaanse kamer 22 F
21 juli Mw. Immens Bresser kamer 2

26 juli Mw. Vissenberg 
v Gestel kamer 6

30 juli Mw. v Opstal v Beek kamer 20 AE

11 juli Monika Samoori Rad
15 juli Willy Coppens flex pool

15 juli Eline de Jong verzorgende 
-  verz. huis

16 juli Cecile Hofsteenge algemeen 
beheer

20 juli Denise Dreischarf verzorgende 
-  verz. huis

20 juli Benita in t Groen verzorgende-
groepswoning

23 juli Rian Peeters hh dienst
24 juli Jose Romme nachtdienst

29 juli Hannie Jansen verzorgende-
groepswoning

4 aug Mw. v Baalen v Elven kamer 34
8 aug Dhr. v Gestel kamer 20 Z

19 aug Mw. Graafmans 
vd Ouweland kamer 11

20 aug Mw. Doppen v Wijk kamer 12
22 aug Dhr. Willemse kamer 18

30 aug Mw. van Hoof-den 
Reijer kamer 22

1 aug Bas Venmans Kok
2 aug Clazien Lambregts voedingsdienst
7 aug Marielle Klaassen nachtdienst

Bewoners

Personeel

Personeel

Augustus

Bewoners29 mei Mw. Wouters Brouwers kamer 4

30 mei Mw. de Groot van Beek kamer 20Q

30 mei Mw. Mensen kamer 21
30 mei Mw. v Trier Coppens kamer 37
31 mei Mw. Vrins vd Klundert kamer 5

6 mei Chantal Ermen verzorgende-
groepswoning

6 mei Helmi Aarden verzorgende-
groepswoning

17 mei Toos Gerrits verzorgende-
groepswoning

17 mei Ilse Oprins voedingsdienst
19 mei Jeanetta Koenraad voedingsdienst
21 mei Britt Dilven weekendhulp
24 mei Mw. v Duren Maas dagverzorging

5 juni Dhr. Peeters kamer 3
8 juni Dhr. Aarts kamer 15

20 juni Mw. v Gestel 
Schaarreman kamer 20 D

25 juni Mw. v Duren Maas kamer 20 X

1 juni Patrick van Kerkoerle technisch 
beheer

6 juni Trudian v d Heijden teamleidster

7 juni Judith Hoevenaars verpleegkundige 
verz. huis

12 juni Lia Broeders hh dienst

14 juni Miranda Goos verzorgende-
groepswoning

19 juni Marion Oprins administratie

20 juni Tess Oerlemans extramurale 
dienst

2 april Dhr. Geerts kamer 36
5 april Dhr. Van Eijck kamer 20 AF

15 april Mw. v Hoek Theeuwes kamer 24 F

22 april Mw. Vermeer 
v Dongen kamer 20 M

24 april Mw. Verhoeven 
v Dongen kamer 19

1 april Els Kemp verzorgende

3 april Jose v. Gestel extramurale 
zorg

6 april Ankie v. Engelen hh dienst

12 april Maartje Boere verzorgende-
groepswoning

12 april Jolanda Geerts helpende zorg
12 april Lisa Kuppens zwerfdienst
13 april Ellen Maas teamleidster

13 april Myriam Aarts activiteiten 
begeleidster

16 april Petra Defilet zwerfdienst
16 april Ria Zeegers nachtdienst

25 april Karen van Dongen verzorgende-
groepswoning

29 april Yvonne Mijvis administratie

30 april Nicole Beumers verzorgende - 
verz. huis

4 mei Dhr. Timmermans kamer 38
9 mei Dhr. Jacobs kamer 20AH

16 mei Dhr. v Duren kamer 22 R
24 mei Dhr. Meeuwesen kamer 23

27 mei Mw. Meeuwesen 
vd Hoek kamer 20 I

Verjaardagskalender

April
Bewoners

Bewoners

Personeel

Personeel

Personeel

Bewoners

Mei

Juni
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Na nog een polonaise door de Vertoeverij 
werd er door de politie op het fluitje geblazen 
ten teken dat iedereen van de Leuttappers en 
aanhang zich klaarmaakten moesten maken 
voor vertrek.
De rust keerde na deze gezellige avond weer 
terug in de Vertoeverij……..

 
 

Op zondag konden we vanwege de slechte 
weersvoorspellingen helaas de optocht niet 
gaan kijken in de verwarmde tent bij de 
sporthal…maar deze hebben we dankzij de 
opnames van Bert Huisman toch op dinsdag 
nog op t.v. en het grote scherm in de Vertoeverij 
kunnen bekijken.

Myriam

Carnaval 2018

Op de woensdag voor carnaval, 7 februari, 
stond traditiegetrouw de carnavalsavond in 
Franciscus op het programma.
Rond 17.00 uur zijn we gestart met een borrel 
met aansluitend een Brabantse koffietafel. Hier 
werd door bewoners en leuttappers weer met 
smaak van gegeten!!

Klokslag 19.00 uur was het gedaan met de 
rust in de Vertoeverij door de komst van Prins 

carnaval met zijn gevolg en de grote jeugdraad.
Een mooi programma volgde met ook de 
uitreiking van het Leuttappers eremetaal: dit 
jaar viel de beurt aan Mevr Geerts, Hr en Mevr 
Meeuwesen. 
 
Prins Tinus had dit in de vorm van rijm 
voorgedragen:

mevr Geerts-Diepstraoten kr 30 
Anneke, gij wordt dit jaar 
ja ze speelt t klaar
op 8 september 100 jaar 
Ook Franciscus wordt dit jaar 100 dan
op 11 september mooi man!
11 ja, nu bende gij dus 9 maol elluf
en dan volgt die magistraole 100 vanzelluf! 
meej kaarten op maandag en dinsdag bende 
gij nog actief 
en gebruik je de hartedief, 
ook doe je meej met de bingo
en leg je gère grote puzzels op je kamer en zo.
Veur iedereen die binnenkomt 
staoi er un schaaltje met snoepkus, 
en daorom krèègde gij de enige echte LT-jaormedaille dus!

Hr en mevr Meeuwesen kr 23
Neelie en Jan, gullie zurgd goed veur mekaor,
staon altij veur mekaor klaor
Ok gaoide gullie gère kaorten,
houde gullie van de kers op de taorten,
bewegen is tof, gullie doet aon gymen,
zo wa klauteren en klimmen! 
Ok jullie doen meej aon bingo
en jullie zèn positief ingesteld; ik zeej BRAVO!,
Jan gij lopt elke ochtend en aovond een rondje Gils

onderweg bij SAOMEN gezellig n bakske koffie 
drinken, dan nog gin pils
Gij brengt dan bij de bakker veur jou lief ok wel 
eens wat lekkers mee,
ff laoter genieten jullie daorvan bij de koffie dan 
meej zun twee !!
Praachtig en daorom krèègde ok gullie de enige 
echte LT jaormedaille heej!
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1. Omgang
Franciscus is vriendelijk in 
de omgang en vrolijk. Wij 
vinden dat ook fijn. Toon 
begrip en respect voor 
cliënten, medewerkers, 
vrijwilligers en bezoekers.

5. Alcohol en drugs
Franciscus ziet graag geen 
overmatig gebruik van 
alcohol. Ook het gebruik 
en de handel in drugs 
is vanzelfsprekend niet 
toegestaan.

2. Rusttijden
Houd rekening met elkaar 
en respecteer de noodzake-
lijke rust voor onze cliënten.

6.   Agressie en
geweld
Franciscus tolereert geen 
enkele vorm van agressie of 
geweld. Gelieve elkaar wel 
aan te spreken, maar dan 
fatsoenlijk.

3. Privébezittingen
Heb respect voor elkaars 
eigendommen. Eigen u 
geen bezittingen toe van 
een ander en dus ook niet 
van Franciscus.

7. Ongepast en 
kwetsend taalgebruik
Racistische,  seksistische of 
andere kwetsende  
opmerkingen zijn niet 
besteed aan Franciscus. 
Gelieve niet doen dus.

4. Roken
Franciscus rookt niet. Op 
momenten dat er geen zorg 
wordt verleend, mag de 
bewoner in de eigen woning 
roken. Voor de medewerkers 
is er een rookruimte. Verder 
geldt een rookverbod.

8. Aansprakelijkheid
Indien u schade toebrengt 
aan eigendommen van 
Franciscus, houdt u er dan 
rekening mee dat hij deze 
schade op u verhaalt.

U bent van harte  
welkom bij Woonzorg-
centrum St. Franciscus.

Wij streven naar een  
prettige en gastvrije 
woon- en werkomgeving. 
Daarom hanteren we  
enkele huisregels. Deze 
zijn niet vrijblijvend: 
wanneer u deze locatie 
betreedt, gaat u akkoord 
met deze afspraken.

De regels zijn tot stand 
gekomen in samen-
spraak met zowel de  
cliëntenraad als de 
ondernemingsraad en 
gelden derhalve voor 
cliënten en hun familie 
of andere naasten en alle 
medewerkers.

Onze Frans houdt het graag gezellig voor iedereen 
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Daarom hanteren we  
enkele huisregels. Deze 
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een spetterende show van de groepen 3 t/m 8.
Toen de acts afgelopen waren kregen de 
kinderen alleen maar complimenten.
Onze gasten hadden genoten van de optredens, 
ze vonden het heerlijk om te zien wat de 
kinderen voor hen hadden georganiseerd.

Alweer een mooie wens in vervulling gegaan!

Begin dit jaar is de Bolster gestart met 
een Wensbus. Hierin worden regelmatig 
kleine en grote wensen gestopt. Deze 

wensen zijn altijd voor een ander.
Zo hebben we dit jaar al kinderen uit groep 3 
leren strikken en heeft groep 1-2A samen met 
meneer Cor mogen lunchen.

Begin dit schooljaar kregen wij een wens van 
Ole en Sita. Zij wilden graag iets organiseren 
voor de bejaarden van St. Franciscus.
Het idee erachter was dat deze mensen vaak 
eenzaam zijn en nooit meer op een school 
komen en dan zou het leuk zijn als leerlingen 
dan iets mogen gaan doen.
Voor deze wens was er een klein groepje 

opgestart die samen met een leerkracht en 
Myriam van zorgcentrum St. Franciscus is 
gaan brainstormen. Ze kwamen al snel op het 
idee om optredens te gaan verzorgen. Deze 
leerlingen van groep 8 zijn toen door de school 
gegaan om te vragen wie er mee wilde doen.
Iedereen was enthousiast. Elke groep mocht 
een aantal kinderen aanwijzen die iets gingen 
voorbereiden voor deze dagen.
Terwijl op school ondertussen de voorbereidingen 
van start waren gegaan, mochten de mensen in 
Franciscus zich opgeven voor de show.
Ook moesten ze aangeven of ze in een rolstoel 
zaten, zodat hier rekening mee gehouden kon 
worden met de eventuele zitplaatsen.

Dinsdag 23 en donderdag 25 januari was 
het zover. ’s Ochtends bij de deur werden de 
ouderen welkom geheten. 
Het programma begon bij de circuspiste van 
groep 1-2. Daar hebben ze naar verschillende 
circusacts mogen kijken. 
Nadat ze bij de groepen 1-2 waren geweest was 
het tijd voor een kopje koffie/ thee en natuurlijk 
een koekje.
Vervolgens was het tijd om naar de speelzaal te 
vertrekken want daar konden ze genieten van 

Wensbus van de Bolster
Leuke ochtend voor bewoners zorgcentrum St. Franciscus.
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Geheugensteuntjes

Receptie:
Geopend van maandag t/m donderdag  
van 8.30 uur tot 18.00 uur.
Op vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.
In het weekend is de receptie gesloten.

Winkeltje in Zorgcentrum Sint Franciscus:
Openingstijden dagelijks: 9.30 uur tot  
11.30 uur en van 13.00 uur tot 18.00 uur 

Fruitmand: dagelijks in het winkeltje tijdens 
openingstijden.

Bloemen: dagelijks in het winkeltje tijdens 
openingstijden.
 
Geestelijke verzorging:
De pastorie is bereikbaar op maandag-  
woensdag- en donderdagochtend tussen  
9.00 uur en 11.00 uur.
Voor noodgevallen kunt u bellen naar:  
06 83409787 
De viering in de Vertoeverij is iedere  
woensdagmiddag om 14.00 uur.

Vertrouwenspersoon voor bewoners:
Mevrouw C. van Rijswijk- Oomen, telefonisch 
bereikbaar onder nummer 0161 – 451704

Vertrouwenspersoon voor 
medewerkers:
Marie-José van Dijke, bereikbaar via 
m.vandijke@gimd.nl of via 06-53950872

Leden cliëntenraad: 
Als u vragen heeft, kunt u zich direct wenden tot 
de leden: 
•  Mevrouw J Jacobs: voorzitster cliëntenraad
•   Mevrouw C. Olde Scheper-Tielemans:  

lid van de cliëntenraad
•   Hr J Broeders: penningmeester  

(e.v.mevr Broeders Gouden Regen)
•   Mevr L van Kerkhof – Paulissen  

(dochter app.10) 
•  Mevr J Wouters- Brouwers (kr 4)
•  Hr J van Gool (app. 24T)
•  Mevr de Vet – van Zon ( app. 24E)
                                                               
Bibliotheek:
Per twee weken komen op 
dinsdag vrijwilligers bij u 
aan de deur en kunt u een 
keuze maken uit boeken 
van onze huisbibliotheek. 

Kapster:
U kunt een afspraak maken met:
•    Toos van de Ouweland -  

Beenhakkers  Tel. 0161- 452619
•   Willeke Louws - van Beijs-

terveldt. Tel. 0161-453333 / 
06-23035935.

Pedicure:
Op eigen afspraak. 

Bloedafname:
Dagelijks komt een medewerkster van 
de prikdienst in ons zorgcentrum. Deze 
medewerkster komt bij u langs wanneer 
u een verwijzing heeft van uw huisarts.

26-01-2018 Mevr Vrins kamer 5

08-02-2018 Dhr. Marinus Korenbl. kamer 20L

24-02-2018 Mevr v Roozendaal kamer 24 F

26-01-2018 Mw.v.Bavel-Kuijpers G.Regen kamer 20R

28-02-2018 Hr Peeters Klaproos  20V

21-12-2018 Mw. Akkermans kamer 5

13-01-2018 Dhr. v. Loon G.R. kamer 20R

25-01-2018 Mw. Maas Korenbl. kamer 20L

06-02-2018 Mw. v.d. Broek Zonnebl. Kamer 20AC

16-02-2018 Mw. Pelkmans Klaproos kamer 20V 

14-03-2018 Dhr. Bokx  Kamer 20S

16-03-2018 Mw. Wouters Kamer 33

16-03-2018 Mw. Menssen Kamer 21

15-02-2018 Demi Moors Helpende Plus

01-04-2018 Els Kemp Verz. I.G.

24-02-2018 Tijs Meussen weekendhulp keuken

31-12-2017 Babette v. Iersel Gastvrouw

31-12-2017 Marjon v. Eijk nachtdienst

31-01-2018 Anouk Zwetsloot Verz.

31-01-2018 Lia Kennes Verz.

31-01-2018 Andrea v. Vossen Verz.

31-01-2018 Maria v. Enschot Gastvrouw

28-02-2018 Mandy Kokx Verz.

28-02-2018 Kimberly Mols Verz.

28-02-2018 Annie Quirijnen Gastvrouw

31-03-2018 Karin v. Ravenstein Keukenass.

31-03-2018 Perry Maas Kok

Mutaties bewoners en personeel

Nieuwe bewoners

Interne verhuizing

Overleden Bewoners

Personeel in dienst

Personeel uit dienst
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Voorjaarsschoonmaak

De voorjaarsschoonmaak of grote 
schoonmaak werd aan het einde van 
de winterperiode uitgevoerd en is in 

onbruik geraakt.
Op het moment dat de eerste zonnestralen 
in het huis kwamen en men daardoor kleine 
stofdeeltjes zag opwaaien, was het juiste 
moment aangebroken om het hele huis eens 
goed schoon te maken. 

Systematisch - kamer voor kamer - ging men te 
werk. Geen kamer bleef gespaard.
De gordijnen werden van het raam gehaald en 
naar de stomerij gebracht of zelf gewassen. 
Ramen en deuren werden opengezet. De vloerk-
leden en lopers werden opgerold en naar buiten 

gebracht om ze 
eens goed met 
de mattenklop-
per uit te klop-
pen. 

Als het weer het 
toeliet, deed 
men al het 
meubilair even 
naar buiten, om het binnen eens goed schoon te 
maken. Alle kasten werden leeggeruimd en van 
binnen goed schoongemaakt.
Het kastpapier werd, indien noodzakelijk, 
vervangen. Voordat men de kast weer inruimde 
werd deze eerst van de muur gehaald om achter 

en onder de kast alles goed schoon te maken 
en houten kasten werden goed in de boenwas 
gezet. Ook de inhoud kritisch bekeken en goed 
schoongemaakt. 
De glazen en het servies, dat men niet dagelijks 
gebruikte, werden afgewassen. Kleding werd 
kritisch nagekeken en boeken, papieren en 
documenten werden zorgvuldig geordend.

Nadat de kasten weer schoon op hun plaats 
stonden, werden de kamerdeuren gesopt, de 
ramen gewassen en de vloeren geschrobd. Dan 
konden de uitgeklopte kleden weer op de vloer, 
de overige meubels weer naar binnen en ook 
de gewassen en gestreken gordijnen voor het 
raam. Het liefst werden de kamers ook opnieuw 
behangen en gewit.

Uit de slaapkamer werd ook de matras naar 
buiten gebracht, om deze goed met de matten-
klopper uit te kloppen. De keuken, badkamer en 
toilet kregen dezelfde behandeling als de ka-
mers, hier werden ook de tegels van de muren 
zorgvuldig afgewassen.

Een voorjaarsschoonmaak nam meestal 
meerdere dagen in beslag en was zeer zwaar 
werk. De oorspronkelijke noodzaak die bestond 
uit onder andere kolenkachels, beperkte 
stofzuigmogelijkheden en meer mensen in 
een huis maakte een voorjaarsschoonmaak 
noodzakelijk. Schoonmaakacties in 
de lente kunnen uit gewoonte nog de 
voorjaarsschoonmaak genoemd worden.
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Puzzel

Zo….. oh….. zo. 
Zoek en schrijf de juiste woorden op de goede plaats.

1.  Zo oud als

2.  Zo groen als

3.  Zo lui als

4.  Zo hard als

5.  Zo licht als

6.  Zo droog als

7.  Zo zat als

8.  Zo blank als

9.    Zo klaar als

10.  Zo zwart als

11.  Zo lelijk als

12.  Zo slim als

13.  Zo ongelovig als

14.  Zo gezond als

15.  Zo vrij als

16.  Zo trots als

Thomas
Methusalem
Een pauw
Een veertje
Een klontje
Een varken
De nacht
Een vogeltje

Een vis
Gort
Roet
Een toeter
Gras
Een lelie
Een bikkel
Een vos

Schrijf het juiste woord erachter, en lever uw oplossing in, in de brievenbus van 
Activiteitenbegeleiding! 
Wie weet wint u deze keer wel de verrassingsprijs.

De vorige puzzel is gewonnen door: Mevr Janssen kr 31. Zij ontvangt van ons binnenkort de 
gewonnen prijs. Van harte gefeliciteerd. 

Humor

De vrouw van de Dominee, in een heel klein 
dorp, is in verwachting van het zevende kind 
en de dominee vraagt de Kerkenraad om een 
loonsverhoging.

De Kerkraad bediscussieert of het wel kan, en 
hoeveel dan wel. Om de Kerkenraad over de 
streep te trekken staat de dominee op, vouwt 
zijn handen, en sluit zijn ogen waarna hij zegt:
"Een baby is een geschenk van God en ieder 
geschenk van Hem moeten we aannemen".
Waarop de stem van een oud vrouwtje van 
achter uit de zaal komt...

"Regen is ook een geschenk van God, maar als 
we er teveel van krijgen trekken we een plastic 
jasje aan."

Twee politieagenten hebben een lijk voor het 
gymnasium gevonden. Vraagt de ene agent aan 
de andere: "Weet jij hoe je gymnasium spelt?" 
"Nee", antwoordt de ander, "we leggen hem wel 
voor het postkantoor neer."

Een blonde secretaresse staat wanhopig naar 
de papierversnipperaar te kijken. Ze heeft een 
dik dossier in haar handen, waarop topgeheim 
staat. Een collega ziet haar en vraagt of hij 
haar kan helpen. "kun jij me uitleggen hoe 
dat ding werkt", vraagt de secretaresse. De 
man pakt het geheime dossier, stopt het in de 
papierversnipperaar en drukt op start. "Is dat 
alles", roept de blonde secretaresse, "en waar 
komen nou de kopieën uit"??

Een dom blondje komt thuis van haar vakantie. 
Ze was op survival geweest in de Belgische 
Ardennen. Ze gaat meteen naar haar vriendin 
toe (ook een dom blondje) en laat haar foto's 
zien. Vraagt haar vriendin: "Wat voor dier is 
dat?" Zegt het domme blondje: "Een dangerou." 
Later vraagt de vriendin weer aan het domme 
blondje: "Wat is dat voor dier?" Zegt het domme 
blondje: "Een dangerou." En zo gaat het nog wel 
een tijdje verder. Toen ze klaar waren, vroeg de 
vriendin aan het domme blondje: "Hoe komt 
het dat al die dieren dangerou heten?" Zegt het 
domme blondje: "Omdat op het begin van de 
tocht op een bordje stond: 'All these animals 
are dangerous!'"
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Warme zorg in een vertrouwde omgeving 

 
Zorg op maat, ook voor u thuis!  

 
 
Wij leveren maatwerk en u kunt erop rekenen dat wij al onze diensten op een 
professionele, persoonlijke en warme manier leveren: 
• Persoonlijke verzorging. 
• Verpleging. 
In de meeste gevallen wordt deze zorg volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. 
 
Daarnaast bieden wij u diverse andere diensten waardoor u zo lang mogelijk thuis kunt 
blijven wonen: 
 Dagverzorging (4 dagen per week). 
 Verse warme maaltijdvoorziening uit eigen keuken (afhankelijk van uw inkomen 

mogelijk met subsidie van de Gemeente Gilze en Rijen).  
 Activiteiten in St. Franciscus. 
 Sociale alarmering. 
 
Zorgpension: 
St. Franciscus beschikt ook over een Zorgpension waar u gebruik van kunt maken als u 
bijvoorbeeld tijdelijk niet voor uzelf kunt zorgen of als uw mantelzorger tijdelijk niet 
beschikbaar is. 
 

Wilt u meer weten over onze dienstverlening, 
neem dan contact met ons op (administratie@stfranciscus.nl). 
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Wijzigingen Atrium

Onlangs is het Atrium van ons zorgcentrum 
volledig veranderd waarbij ingegaan is op de 
beleving van onze bewoners. In de oude ruimte 
van het winkeltje, is een ‘goei kamer’ gemaakt. 
De kamer is aangekleed met o.a. behang, 
meubels en een klok uit de jaren 50.  Het doel is 
om de beleving herkenbaar te maken, kortweg 
een ruimte om er eens  binnen te lopen en te 
kunnen zeggen: ”wat leuk.. dat had ik ook in 
mijn goei kamer staan.”  Een gedeelte van het 
Atrium heeft de uitstraling van een huiskamer. 
Dit is zichtbaar door enkele wanden die zijn 
behangen met “oud“ behang met aan 1 wand 
allerlei  fotolijsten in verschillende formaten. 
Aan de overkant is de gehele wand bekleed met 
een natuurafbeelding waar zelfs voelelementen 
in verwerkt zijn.   
En als blikvanger hebben 
we een grote boom in 
het midden van het 
Atrium geplaatst waar 
men gezellig onder kan 
zitten alsof je op een 
terrasje zit.   

Tevens zijn diverse apparaten neergezet 
die geschikt zijn voor onze PG-bewoners. 
Naast de  Qwiek-up hebben we nu ook een 
proefopstelling van Silverfit. 

We hebben de zogenaamde ‘SilverFit Mile’. 
Deze kan worden aangesloten op een actief-
passief fiets. Dit biedt fietsoefeningen 
vanaf een zeer laag niveau. De ingebouwde 
hulpmotor maakt het mogelijk om zowel actief 
als passief te trainen. De bewoner zit in een 
rolstoel of gewone stoel. In combinatie met 
een scherm lijkt het alsof de bewoner buiten 
fietst. De verschillende films van steden en 
natuurgebieden stimuleren de cliënten en 
zorgen ervoor dat ze afgeleid zijn van de tijd. 
Een route door Gilze zou het natuurlijk nog 

leuker maken!

Tot slot is ook de SilverFit 
Alois iets dat nog 
overwogen wordt. De 
SilverFit Alois is speciaal 
ontwikkeld voor mensen 
met dementie. Het systeem 
is ontwikkeld om deze 
mensen verschillende 
activiteiten aan te bieden 
in de huiskamer. Door 

middel van een breed activiteitenpalet is er 
voor ieder wat wils. De activiteiten zijn gericht 
op het stimuleren van beweging en om mensen 
te laten genieten. De activiteiten kunnen via een 
eenvoudig bedienbaar touchscreen samen met 
zorgpersoneel, familie en vrienden uitgevoerd 
worden. Het kan 1 op 1 ingezet worden of in een 
groep.

Wij verwachten dat onze bewoners veel 
plezier zullen beleven aan al deze mooie 
veranderingen!



 

 
Warme zorg in een vertrouwde omgeving 

 
Zorg op maat, ook voor u thuis!  

 
 
Wij leveren maatwerk en u kunt erop rekenen dat wij al onze diensten op een 
professionele, persoonlijke en warme manier leveren: 
• Persoonlijke verzorging. 
• Verpleging. 
In de meeste gevallen wordt deze zorg volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. 
 
Daarnaast bieden wij u diverse andere diensten waardoor u zo lang mogelijk thuis kunt 
blijven wonen: 
 Dagverzorging (4 dagen per week). 
 Verse warme maaltijdvoorziening uit eigen keuken (afhankelijk van uw inkomen 

mogelijk met subsidie van de Gemeente Gilze en Rijen).  
 Activiteiten in St. Franciscus. 
 Sociale alarmering. 
 
Zorgpension: 
St. Franciscus beschikt ook over een Zorgpension waar u gebruik van kunt maken als u 
bijvoorbeeld tijdelijk niet voor uzelf kunt zorgen of als uw mantelzorger tijdelijk niet 
beschikbaar is. 
 

Wilt u meer weten over onze dienstverlening, 
neem dan contact met ons op (administratie@stfranciscus.nl). 

 

 
Warme zorg in een vertrouwde omgeving 

 
Zorg op maat, ook voor u thuis!  

 
 
Wij leveren maatwerk en u kunt erop rekenen dat wij al onze diensten op een 
professionele, persoonlijke en warme manier leveren: 
• Persoonlijke verzorging. 
• Verpleging. 
In de meeste gevallen wordt deze zorg volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. 
 
Daarnaast bieden wij u diverse andere diensten waardoor u zo lang mogelijk thuis kunt 
blijven wonen: 
 Dagverzorging (4 dagen per week). 
 Verse warme maaltijdvoorziening uit eigen keuken (afhankelijk van uw inkomen 

mogelijk met subsidie van de Gemeente Gilze en Rijen).  
 Activiteiten in St. Franciscus. 
 Sociale alarmering. 
 
Zorgpension: 
St. Franciscus beschikt ook over een Zorgpension waar u gebruik van kunt maken als u 
bijvoorbeeld tijdelijk niet voor uzelf kunt zorgen of als uw mantelzorger tijdelijk niet 
beschikbaar is. 
 

Wilt u meer weten over onze dienstverlening, 
neem dan contact met ons op (administratie@stfranciscus.nl). 

Warme zorg in een vertrouwde omgeving

Zorg op maat, ook voor u thuis!
Wij leveren maatwerk en u kunt erop rekenen dat wij al onze diensten op een 
professionele, persoonlijke en warme manier leveren:
• Persoonlijke verzorging.
• Verpleging.
In de meeste gevallen wordt deze zorg volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

Daarnaast bieden wij u diverse andere diensten waardoor u zo lang mogelijk thuis 
kunt blijven wonen:
• Dagverzorging (4 dagen per week).
•  Verse warme maaltijdvoorziening uit eigen keuken (afhankelijk van uw inkomen

mogelijk met subsidie van de Gemeente Gilze en Rijen).
• Activiteiten in St. Franciscus.
• Sociale alarmering.

Zorgpension:
St. Franciscus beschikt ook over een Zorgpension waar u gebruik van kunt maken 
als u bijvoorbeeld tijdelijk niet voor uzelf kunt zorgen of als uw mantelzorger 
tijdelijk niet beschikbaar is.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening,
neem dan contact met ons op (administratie@stfranciscus.nl).
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Wijzigingen Atrium

Onlangs is het Atrium van ons zorgcentrum 
volledig veranderd waarbij ingegaan is op de 
beleving van onze bewoners. In de oude ruimte 
van het winkeltje, is een ‘goei kamer’ gemaakt. 
De kamer is aangekleed met o.a. behang, 
meubels en een klok uit de jaren 50.  Het doel is 
om de beleving herkenbaar te maken, kortweg 
een ruimte om er eens  binnen te lopen en te 
kunnen zeggen: ”wat leuk.. dat had ik ook in 
mijn goei kamer staan.”  Een gedeelte van het 
Atrium heeft de uitstraling van een huiskamer. 
Dit is zichtbaar door enkele wanden die zijn 
behangen met “oud“ behang met aan 1 wand 
allerlei  fotolijsten in verschillende formaten. 
Aan de overkant is de gehele wand bekleed met 
een natuurafbeelding waar zelfs voelelementen 
in verwerkt zijn.   
En als blikvanger hebben 
we een grote boom in 
het midden van het 
Atrium geplaatst waar 
men gezellig onder kan 
zitten alsof je op een 
terrasje zit.   

Tevens zijn diverse apparaten neergezet 
die geschikt zijn voor onze PG-bewoners. 
Naast de  Qwiek-up hebben we nu ook een 
proefopstelling van Silverfit. 

We hebben de zogenaamde ‘SilverFit Mile’. 
Deze kan worden aangesloten op een actief-
passief fiets. Dit biedt fietsoefeningen 
vanaf een zeer laag niveau. De ingebouwde 
hulpmotor maakt het mogelijk om zowel actief 
als passief te trainen. De bewoner zit in een 
rolstoel of gewone stoel. In combinatie met 
een scherm lijkt het alsof de bewoner buiten 
fietst. De verschillende films van steden en 
natuurgebieden stimuleren de cliënten en 
zorgen ervoor dat ze afgeleid zijn van de tijd. 
Een route door Gilze zou het natuurlijk nog 

leuker maken!

Tot slot is ook de SilverFit 
Alois iets dat nog 
overwogen wordt. De 
SilverFit Alois is speciaal 
ontwikkeld voor mensen 
met dementie. Het systeem 
is ontwikkeld om deze 
mensen verschillende 
activiteiten aan te bieden 
in de huiskamer. Door 

middel van een breed activiteitenpalet is er 
voor ieder wat wils. De activiteiten zijn gericht 
op het stimuleren van beweging en om mensen 
te laten genieten. De activiteiten kunnen via een 
eenvoudig bedienbaar touchscreen samen met 
zorgpersoneel, familie en vrienden uitgevoerd 
worden. Het kan 1 op 1 ingezet worden of in een 
groep.

Wij verwachten dat onze bewoners veel 
plezier zullen beleven aan al deze mooie 
veranderingen!



www.stfranciscus.nl


