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Ons Franske.

Alle tips en tops na het uitbrengen van 
het vernieuwde Ons Franske hebben we 
meegenomen zodat het nu hopelijk voor 
iedereen duidelijk leesbaar is.  
 
Mocht u toch nog opmerkingen of 
aandachtspunten hebben dan horen wij 
dit uiteraard graag van u.

Dit Ons Franske staat ook in het teken 
van ons 100-jarig bestaan met daarbij 
voor iedereen leesplezier, puzzelplezier, 
PV-nieuws en allerlei andere nieuwtjes.
Kortom voor ieder wat wils.

Wij wensen iedereen alvast hele mooie 
feestdagen op 10 en 11 september en een 
kleurrijk najaar. 
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Beste bewoners, familieleden, 
medewerkers en vrijwilligers,

Franciscus bestaat 100 jaar! Deze 
editie van “Ons Franske” staat dan 
ook in het teken van het honderdjarige 
bestaan van Woonzorgcentrum St. 
Franciscus. Gewoonlijk proberen wij 
u zo goed mogelijk op de hoogte te 
houden van alles wat speelt binnen 
St. Franciscus; dat doen we nu ook, 
maar dit keer hebben we een speciale 
uitgave van Ons Franske. 
De inhoud spitst zich met o.a. toe op 
11 september. Dat is de datum waarop 
St. Franciscus precies 100 jaar bestaat. 

Stilstaan bij een zo’n jubileum is geen 
dagelijkse bezigheid. U kunt zich 
wellicht voorstellen dat de organisatie 
van een jubileum voor veel vragen 
zorgt en dat dit zichzelf niet zo maar 
laat organiseren. Hoe pak je dat 
aan en waar begin je eigenlijk? Ik 
kan u vertellen dat hier veel energie 
en aandacht naar uit is gegaan en 
dat hier de nodige medewerkers en 
vrijwilligers bij zijn betrokken. Ik wil 
hen allen hartelijk danken voor hun 
bijdrage en hun inzet, want los van 11 
september als feestdag zijn dit jaar 
diverse activiteiten georganiseerd 
en zijn ook enorm veel acties 
ondernomen om het een onvergetelijk 
jaar te maken.

Zo is naast de vele activiteiten en 
optredens ook in de geschiedenis 
van St. Franciscus gedoken. Hier is 
een hele mooie fototentoonstelling 
uit voortgekomen. Ook is een video 
gemaakt van het wooncentrum en 
hoe hier geleefd wordt. Tot slot zijn 
alle bewoners die op de dag van het 
honderdjarige bestaan hier wonen, 
geportretteerd. Het doel hiervan 
is om een eeuw St. Franciscus in 
beeld te brengen en om degenen 
die hier nu wonen en zorg krijgen, te 
vereeuwigen. We hebben dus energie 
gestopt in het hier en nu, maar we 
hebben tevens middels foto-, film- 
en tekenkunst aandacht gehad voor 
blijvende zaken die ons permanent 
zullen herinneren aan het honderd 
jarige bestaan op 11 september 2018.

Kortom, St. Franciscus is al tijden een 
parel van de Gilse gemeenschap. Op 
naar de volgende 100 jaar! Die zullen 
er ongetwijfeld anders uitzien dan 
de afgelopen 100 jaar en ons staat 
vast en zeker nog een intensieve en 
interessante periode te wachten! 
Maar een ding zal niet veranderen 
en dat is dat St. Franciscus altijd het 
centrum in Gilze zal blijven als het 
gaat om de zorg voor onze ouderen. 

Met hartelijke groet,
Stijn Kanters

Van de Directie
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H ier weer een berichtje namens 
het team Plezier & Vertier. 
De nieuwe naam voor de 

personeelsvereniging van Zorgcentrum 
St. Franciscus blijft nog even wennen. 
De leden hebben in april een etentje 
gehad bij ’t Vermaeck in Rijen. Wat 
een gezellige drukte was het daar 
met al die kakelende vrouwen. Bas en 
Stijn hadden het zwaar…. We hebben 
heerlijk gegeten en er was ook nog 
even aandacht voor Jolanda die die 
dag jarig was.  
De volgende activiteit staat gepland in 
oktober. 

We gaan dan een actieve chocolade 
workshop volgen in Gilze. En de 
deelnemers gaan naar huis met 
een volle zak chocolade dus dat 
wordt zeker een succes. En voor de 
zomervakantie zijn alle leden ook nog 
verwend met een leuk zomerpakketje. 
Een verwenpakketje met wat lekkers en 
gezellige spullen voor buiten waarmee 
de zomer nog gezelliger werd.

In de volgende 
uitgave kunt 
u lezen of de 
chocolade 
gesmaakt heeft!

Nieuws van de PV
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A lweer voor de 14e keer hebben 
we dit jaar met een grote groep 
bewoners de avond4daagse in 

Gilze meegelopen en wederom waren 
het zeer gezellige dagen. Je komt in het 
dorp weer mensen tegen die je al lang 
niet meer hebt gezien en komt door 
wijken waar je ook al lang niet meer bent 
geweest!!
De eerste dag hebben we helaas door een 
code geel waarschuwing verstek moeten 
laten gaan…..de andere dagen hebben we 
heerlijk gewandeld en genoten van alle 
routes, de verzorging onderweg, kortom 
het was weer geweldig georganiseerd!! 
Dankjewel organisatie……bedankt voor 
al die jaren samenwerking en we wensen 

de nieuwe organisatoren natuurlijk heel 
veel succes zodat we volgend jaar weer 
kunnen genieten van 4 avonden wandelen 
door Gilze.

De laatste avond werden we met bloemen 
en door Gils Geweld opgewacht bij 
Franciscus waarna we in het park de 
verdiende medailles op konden halen. 
Hierna bij Franciscus nog koffie met iets 
lekkers en we kunnen weer terugkijken op 
een mooie wandelweek!!
Vrijwilligers, familie en personeel: bedankt 
voor jullie hulp!

Myriam

Avond4daagse
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Activiteitenkalender
SEPTEMBER

Wat Bezoek Groeituin VZH
Wanneer Dinsdag 4 september

Waar Floraliaveld
Aanvang 13.30 uur verzamelen

Voor Bewoners VZH 

Wat Koersbal ochtend
Wanneer Dinsdag 4-18 september

Waar Atrium
Aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur

Voor Bewoners VZH

Wat Koersbal / spelmiddag
Wanneer Dinsdag 4-25 september

Waar Koersbal in Atrium voor KSW
Spelmiddag in Vertoeverij

Aanvang 14.00 uur

Wat MBVO voor KSW
Wanneer Donderdagochtend

Waar Atrium
Aanvang tijd volgt nog

Voor Bewoners KSW

Wat MBVO voor VZH en 
buurtbewoners

Wanneer Donderdag 6-13-20-27 sept.
Waar Fysioruimte

Aanvang
13.30 uur - 14.10 uur  1e groep
14.20 uur - 15.00 uur  2e groep
15.10 uur - 15.50 uur  3e groep

Wat Bingo KSW
Wanneer Vrijdag 7 september

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners KSW

Wat Receptie Mevr Geerts 100 jaar
Wanneer Zaterdag 8 september

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners VZH, personeel en 
genodigden

Wat Optreden Willeke Alberti
Wanneer Maandagmiddag 10 sept.

Waar Vertoeverij
Aanvang zie uitnodiging

Voor Bewoners en abonnees

Wat Feestdag 100 jaar 
zorgcentrum St. Franciscus

Wanneer Dinsdag 11 september
Waar Vertoeverij

Aanvang zie uitnodiging
Voor zie uitnodiging

Wat Wandelmiddag
Wanneer Vrijdag 14 september

Waar Omgeving Gilze
Aanvang 13.45 uur verzamelen

Voor Bewoners VZH

Wat De Brug Mode
Wanneer Maandag 17 september

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.15 uur

Voor Iedereen
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Wat Middag terug naar “Vruuger” 
Wanneer Zaterdag 22 september

Waar Vertoeverij en Atrium
Aanvang zie uitnodiging

Voor Bewoners

Wat Daguitstapje naar Efteling
Wanneer Dinsdag 25 september

Waar Kaatsheuvel
Aanvang Vertrek 9.30 uur

Voor Bewoners

Wat Bingo
Wanneer Vrijdag 28 september

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners en buurtbewoners

OKTOBER
Wat Happy Pets ( aaidieren)

Wanneer Maandag 1 oktober
Waar Atrium

Aanvang 14.30 uur tot 16.30 uur ( 2x 1 uur)
Voor Bewoners KSW

Wat Spelmiddag
Wanneer Maandag 1-15-22-29 oktober

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners

Wat Koersbal ochtend
Wanneer Dinsdagochtend 2-9-16-23-30 

oktober

Waar Atrium
Aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur

Voor Bewoners VZH

Wat Optreden Errug Eej
Wanneer Dinsdagmiddag 2 oktober

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners VZH 

Wat Spelmiddag / koersbal
Wanneer Dinsdag 2-9-16-23-30

Waar

Koersbal in Atrium voor 
bewoners KSW

Spelmiddag in Vertoeverij 
voor bewoners VZH

( op 2-16 oktober is er geen 
spelmiddag!)

Aanvang 14.00 uur

Wat MBVO voor KSW
Wanneer Donderdagochtend 4-11-18-25

Waar Atrium
Aanvang tijd volgt nog

Voor Bewoners KSW

Wat MBVO voor VZH en abonnees
Wanneer Donderdag 4-11-18-25 okt.

Waar Fysio ruimte

Aanvang
13.30 uur - 14.10 uur    1e  groep
14.20 uur - 15.00 uur  2e groep
15.10 uur - 15.50 uur  3e groep
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Wat Bingo KSW
Wanneer Vrijdag 5 oktober

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Kermiswandeling
Wanneer Maandag 8 oktober

Waar Gilze
Aanvang uitnodiging volgt nog

Voor Bewoners 

Wat Wandelmiddag
Wanneer Vrijdag 12 oktober

Waar Omgeving Gilze
Aanvang 13.45 uur verzamelen

Voor Bewoners VZH

Wat Bloemstukjes maken
Wanneer Dinsdag 16 oktober

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners VZH

Wat Bingo
Wanneer Vrijdag 19 oktober

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners VZH en 
buurtbewoners

Wat OPA middag
Wanneer Woensdagmiddag 24 oktober

Waar Schakel
Aanvang uitnodiging volgt

Voor Bewoners VZH
Wat Presentatie 100 jaar 

St. Franciscus
Wanneer Door Heemkring op dinsdag 

30 oktober

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners 

NOVEMBER
Wat MBVO voor KSW

Wanneer Donderdag 8-15-22-29 november
1 november komt te vervallen

Waar Atrium
Aanvang tijd volgt nog

Voor Bewoners KSW

Wat MBVO voor VZH en abonnees
Wanneer Donderdag 8-15-22-29 november

1 november komt te vervallen
Waar Fysio ruimte

Aanvang
13.30 uur - 14.10 uur    1e  groep
14.20 uur - 15.00 uur  2e groep
15.10 uur - 15.50 uur  3e groep

Wat Bingo KSW
Wanneer Vrijdag 2 november 

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners KSW

Vervolg activiteitenkalender
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Wat Winkelmiddag
Wanneer Maandag 5 november

Waar Arendshof in Oosterhout
Aanvang 13.00 uur vertrek bussen

Voor Bewoners VZH en abonnees
Wat Koersbal ochtend

Wanneer Dinsdag 6-13-20-27 november
Waar Atrium

Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners VZH 

Wat Koersbal / spelmiddag
Wanneer Dinsdagmiddag 6-20-27 nov.

Waar Koersbal voor KSW in Atrium
Spelmiddag voor VZH in 
Vertoeverij

Aanvang 14.00 uur

Wat Optreden de Vrolijke Zangers
Wanneer Dinsdag 6 november

Waar Vertoeverij en nadien Atrium
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners

Wat Optreden Troubadour Robert
Wanneer Dinsdag 13 november

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners 

Wat Wandelmiddag
Wanneer Vrijdag 16 november

Waar naar vogelshow de Goudvink 
in Gilze

Aanvang 13.45 uur verzamelen
Voor Bewoners VZH 

Wat De Brug modeshow
Wanneer Maandag 19 november

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.15 uur

Voor Iedereen
Wat Winterfair

Wanneer Vrijdag 23 november
Waar Atrium  / Vertoeverij

Aanvang 13.00 uur tot 17.00 uur met 
aansluitend wintermaaltijd

Voor Bewoners

Wat Bingo
Wanneer Vrijdag 30 november

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners en buurtbewoners
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Op maandag 23 april zijn 
we met 2 bussen van de 
Rolerisuit vertrokken naar het 

kermismuseum in Hilvarenbeek. 
Hier aangekomen, worden we met 
een ouderwets liftje naar de kelder 
gebracht waar we gelijk in de kermissfeer 
belanden: kermismuziek en de ruimte 
aangekleed met allerlei kermisattributen. 
Een gezellige binnenkomer!

We worden ontvangen met koffie en een 
Brusselse wafel met slagroom.
En toen was het woord aan de 
presentator van deze middag: Chris 
van Laarhoven. Hij vertelt over de 
geschiedenis van de kermis met de 
nodige dosis humor wat de gehele 
middag zo zou blijven.
Er wordt gebruik gemaakt van een zgn. 
rad van fortuin. Na elke draai aan het 

Kermismuseum Hilvarenbeek
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rad mogen een of twee vrijwilligers/
bewoners zich naar het midden van de 
zaal begeven en meedoen aan een spel 
zoals ballen gooien, de liefdesmeter, 
het doormidden hakken van een stuk 
ontbijtkoek en het hilarische stokken 
vangen!!

Er vallen mooie prijzen te winnen! 
Ook weer met de nodige grappen en 
grollen. Tussendoor werden we nog 
verrast op een suikerspin, poffertjes en 

natuurlijk een advocaatje met slagroom 
of een biertje!

Met pijn in de kaken van het lachen, de 
gewonnen prijzen of gewoon genoten 
van deze gezellige kermismiddag gingen 
we weer richting bus voor de rit terug 
naar Gilze. 
Iedereen weer heel erg bedankt voor alle 
hulp…..

Myriam
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Dierendag

Zijn stille stem verscheen
tussen het schemerende hout
en alle dieren hoorden hem
diep in het woud

Het had een heldere klank
als oud en vroom latijn
toen wilden zij van heinde en verre
bij hem zijn

Er gloorde door de stammen
een blauwe morgengloed
merels en wielewalen streken
er aan zijn voet

Schuw gluurde tussen de bladeren
terwijl Franciscus bad,
een kleine hinde trillende
als een espenblad

Het rijzig edelhert
met hooggetakt gewei
in lange ranke spronegn
gleed het naderbij

Een pauw ontplooide pralend
zijn fonkelende pronk
een gouddoorgloeide waaier
weer statig zonk

Uit bruine blaren hief
de slang zijn gladde kop
met spitse, kronkelende tong
geruisloos op

En anderen, de vossen waren er
de haas, de wilde ezel
een aap met witte bakkebaard
eekhoorn en wezel
en om dit helder zingen
had elk van hen, zijn aard
en eigenzin vergetend,
zich erbij geschaard

Zoo teder zong Franciscus
hun van het dierenlot
zij stonden onbeweeglijk
in het witte licht van God.

FRANCISCUS IN HET WOUD



Wist u dat...
 we iedere 
donderdagmorgen met 
een aantal bewoners 
o.l.v. Lois mooie 
kleurplaten maken?

Wist u dat...
u de duofiets van zorg-
centrum St. Franciscus 
kunt lenen voor een 
heerlijke fietstocht samen 
met uw vader/ moeder….
en dat u deze via de web-
site kunt reserveren?
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Wist u dat...

Brabants

In het Nederlands In het Brabants

* Dit behoort tot de mogelijkheden * Da ken

* Hieromtrent kunnen we u geen enkele zekerheid bieden* * Ge wit noit nie

* Zou u dat eens willen herhalen * Wa

* Zulks ben ik geenszins van plan * Da den’k toch nie

* Ligt dat in de lijn der verwachtingen * Zou da?

* Hiermee denk ik geen problemen te ondervinden * Hendig zat

* Dit wordt door mij als bijzonder spijtig ervaren * Das sund

* Hetgeen u vertelt, verbaast mij ten zeerste * Wa zegde nou?

* Deze informatie is geheel nieuw voor mij * Doar wit ik niks van

* Ik heb hierover een enigszins afwijkende mening * Das nie!

* Ligt dat in het kader van uw bevoegdheden? * Meugde gij da wel?

* Het leven van een Brabander gaat niet over rozen * Tis wa
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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:
Dagelijks geopend van 9.30 uur tot 
11.30 uur en van 13.00 uur tot 17.30 uur. 

Fruit:
Dagelijks verkrijgbaar tijdens 
openingstijden van het winkeltje.

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 José Jacobs, telefonisch 
bereikbaar onder nummer 
0161 – 453442 / 06 57582462

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: voorzitter 

cliëntenraad
•  Mevrouw C. Olde Scheper-Tielemans: 

lid van de cliëntenraad
•  De heer J. Broeders: 

penningmeester(e.v.mevr. Broeders 
Gouden Regen)

•  Mevrouw L. van Kerkhof – Paulissen  
(dochter app.10) 

•  Mevrouw J. Wouters- Brouwers kr 4
•  De heer J. van Gool  (app. 24T)
•  Mevrouw 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. 

Geheugensteuntjes
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Kapster:
U kunt een afspraak 
maken met :
*  Toos Beenhakkers   

Tel. 06 21973003
*   Willeke Louws - van 

Beijsterveldt  
Tel. 161-453333 / 

   06-23035935.

Pedicure:
Op eigen afspraak. 

     Tjerry en Mariska

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.

In het kader van ons 100-jarig bestaan stond op 
dinsdagmiddag 14 augustus een optreden gepland van 
Tjerry en Mariska.
Stijn opende de middag door iedereen van harte 
welkom te heten en gaf het woord daarna aan dit 
muzikale duo. Na een kort voorstelrondje van het duo, 
waar ze vandaan kwamen en wat ze zoal deden in het 
dagelijkse leven, volgde een supergezellige middag met 
allerlei bekende meezingers, inhakers, luisterliedjes etc. 
Het was een echt feestje!! Zeker voor herhaling vatbaar!!

In de borrelpauze werden we verrast met hapjes van het wildhuis en na 
afloop was er een ijscocar zodat iedereen een heerlijk ijsje naar eigen smaak 
kon komen uitzoeken. De stembanden konden na al dat meezingen wel wat 
verkoeling gebruiken!!

Dank aan iedereen die er aan heeft bijgedragen er een onvergetelijke 
feestmiddag van te maken!!

Myriam
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S inds mei 2016 
is Johnny van 
Bijsterveldt 

(fysiotherapeut) eigenaar 
van Fysiotheek Gilze. 
Samen met 3 andere 
fysiotherapeuten 
werken wij hard aan een 
klachtenvrij Gilze, dat is 
ons streven.
Wij zoeken graag samen 
met u naar een passende 
oplossing voor uw klacht. 
Vaak door middel van 
een actief herstel, met als doel ervoor 
te zorgen dat u zelf grip krijgt op uw 
klacht zodat u al uw activiteiten weer 
kunt uitoefenen zonder klachten.

De fysiotherapeuten zijn hoog 
opgeleid. Wij ontwikkelen en 
specialiseren ons telkens opnieuw 
door opleidingen en cursussen te 
volgen. Wij hebben de volgende 
specialisaties in huis:
• Manueel therapeut i.o.
• Sport fysiotherapie
•  Revalidatie bij Centraal Neurologische 

Aandoeningen (CVA, Parkinson, 
Dementie, MS)

• McKenzie-therapie
• Mulligan Concept
• Dry Needling
• Medical taping
• Gewichtsconsulent i.o.

Onze fysiotherapeutische kennis 
dragen wij graag uit binnen onze 
fitnessruimte. Op deze manier streven 
wij naar een hoogwaardige begeleiding 
en kwaliteit. 

Op woensdagmiddag van 14.00 uur 
tot 15.00 uur bieden wij ouderengym 
aan. Een van onze fysiotherapeuten 
is dan in de fitnessruimte aanwezig 
om alle deelnemers te begeleiden en 
adviseren. Iedereen heeft een eigen 
oefenprogramma waardoor ieder 
individu op eigen niveau kan oefenen. 
En nog veel belangrijker, het is ook erg 
gezellig!

Ons team kijkt ernaar uit u te 
mogen ontmoeten. Voor vragen over 
fysiotherapie of training kunt u te 
allen tijde contact opnemen via ons 
telefoonnummer 0161-452805.

Even voorstellen; Fysiotheek Gilze
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Het grotje in de tuin van zorg- 
centrum St. Franciscus werd de 
laatste 12 jaar mooi bijgehouden 

door mevr. Liza Thielen. Zij zorgde dat 
het er netjes uit zag en stak er vaak een 
kaarsje aan.

Liza, bedankt voor de goede zorgen voor 
het Mariagrotje!

Nu zij vanwege haar leeftijd en gezond-
heid dit niet meer kan, heb ik, José den 
Dekker, het van haar overgenomen.

Ik heb wel gemerkt dat er vaak kaarsjes 
branden in het grotje bij Maria, waaruit 
blijkt dat veel mensen er even langs- 
gaan voor een momentje van stilte, een 
gebedje of wat steun vragen als dat 
nodig is.

Ook ik zal mijn best doen zodat het 
Mariagrotje netjes blijft.

Vriendelijke groeten
José

Mariagrotje
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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. Een paar 
activiteiten hebben we al achter de rug. Hieronder treft u het programma 
aan van de activiteiten die nog plaats gaan vinden.

Maandag 10 september 14.00 uur: 
optreden Willeke Alberti

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

Dinsdag 25 september: 
uitstapje Efteling
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Programma t.g.v. 100 jaar  zorgcentrum St. Franciscus

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 nog een 
gezellig en feestelijk najaar van maken!

Namens de werkgroep: 
Stijn Kanters, Susan Strooper, 
Bas Venmans, Leo van Lisdonk en 
Myriam Aarts
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1918

T wee bewoners van Gilze maakten 
bij hun overlijden in 1918 
een aanzienlijk deel van hun 

vermogen over aan de Franciscanessen 
van de H. Elisabeth in Breda.

Maria van Miert overleed in 1918 
op 72 jaar, ongehuwd en zonder 
nakomelingen. In 1917 en 1918 heerste 
de Spaanse griep: 45 volwassenen en 31 
kinderen stierven aan de gevolgen van 
deze ziekte. Maria van Miert liet haar 
woonhuis aan de Raadhuisstraat plus 

een bedrag van tienduizend gulden na 
aan de congregatie onder voorwaarde 
dat enkele zusters in dit huis een 
gasthuis zouden beginnen voor zieken 
en gebrekkigen uit Gilze en de omgeving. 
Martinus Schrauwen, welgestelde 
eigenaar van een leerlooierij en 
schoenmakerij, overleed op 61 jaar, 
ongehuwd en zonder nakomelingen. 
In zijn testament stond dat hij 60.000 
gulden zou schenken aan het R.K. 
Armbestuur als het bedrag werd besteed 
aan het oprichten van een R.K. Gasthuis.
De eerste drie zusters vestigden zich 
op 11 september 1918 in het huis van 

                     Van eigen gasthuis naar bejaardenoord tot zorgcentrum
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                     Van eigen gasthuis naar bejaardenoord tot zorgcentrum

Maria van Miert. In 1919 is het huis al te 
klein; de legaten van Maria van Miert en 
Martinus  Schrauwen werden aangewend 
om nieuwbouw  te realiseren. Er werd 
een stuk grond met  boerderij – de Oude 
Pastorie genoemd -  aangekocht en  in 
augustus 1920 verhuisden enkele zusters 
naar het nieuwe St. Franciscusgasthuis. 
In 1921 konden de eerste bewoners 
worden opgenomen. Het gasthuis 
werd ook een gasthuis voor opvang 
van hulpbehoevenden. De zusters 
Franciscanessen kregen het beheer en 
het bestuur.

De Tweede Wereldoorlog ging aan 
het gasthuis en de Oude Pastorie 
niet ongemerkt voorbij. Net voor 
oudejaarsavond 1943 werd het huis en 
de Oude Pastorie  ontruimd. Veel zieken 
en oude van dagen gingen naar Dongen 
en Goirle. De omvangrijke inboedel van 
het grote gebouw werd opgeslagen 
in bergruimte die de inwoners van 
Gilze spontaan aanboden: zolders, 
leegstaande leerlooierijen en huizen. 
In maart 1944 werd het gasthuis en de 
Oude Pastorie door de Duitsers weer 
vrijgegeven. Gelukkig geen schade. In 
april 1945 kwamen de zusters en de 
pensiongasten weer terug.

In de naoorlogse jaren liep het aantal 
pensiongasten op tot gemiddeld 
zeventig. Er waren 32 kamers en vier 
zalen. Met de inwonende zusters 
en  dienstmeisjes kwam het aantal 

bewoners aan ruim negentig. De 
eisen van de tijd veranderden.  Alle  
pensiongasten zouden een eigen kamer 
krijgen, 37 eenpersoonskamers en 19 
kamers voor echtparen. Eind 1952 werd 
de nieuwbouw in gebruik genomen. In 
1968 telde het huis 125 bejaarden en 37 
zusters. Van gasthuis tot bejaardenoord; 
de naam veranderde in:  
Huize St. Franciscus.
Bestuur en beheer waren nog in de 
handen van de congregatie maar in het  
huishouden en de verzorging werden 
steeds meer leken aangesteld. Ook 
zusters moesten het werk neerleggen na 
het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd.  In 1970 kwam de Stichting 
Huize St. Franciscus tot stand, een 
beheersstichting die het bestuur van het 
bejaardenhuis op zich nam. Er waren 
drie leken, twee zusters en de geestelijke 
adviseur van de congregatie.

Eind jaren zeventig voldeed het bejaarden-
huis niet meer aan de eisen van de tijd. 
De inspecteur Bejaardenoorden van de 
Provinciale Staten van Noord-Brabant 
achtte renovatie niet haalbaar en 
adviseerde vervangende nieuwbouw. 
In 1982 werd de beheersstichting een 
eigendomsstichting. 
Het congregatiebestuur droeg de 
gebouwen en de bezittingen van 
Huize St. Franciscus om niet aan deze 
stichting over. In 1985 namen de laatste 
zusters officieel afscheid van Gilze met 
uitzondering van zuster Augustina 
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Huijbregts. Ze bleef nog tot haar 
pensioen in 1986. In 1988 kwam een 
definitief einde aan de betrokkenheid 
van de congregatie bij Huize St. 
Franciscus. De laatste 2 leden van de 
congregatie die nog in het bestuur zaten, 
traden toen af. 

De provincie hield voor Gilze vast dat er 
bij renovatie of nieuwbouw hoogstens 
81 verzorgingsplaatsen gerealiseerd 
mochten worden. Het bestuur  liet zich 
adviseren en koos voor de nieuwbouw. 
In 1985 vond de eerste steenlegging 
plaats. In maart 1986 was het nieuwe 
verzorgingshuis klaar. Het bestuur 
kreeg ook toestemming voor de bouw 
van 35 aanleunwoning voor bejaarden 

bij het bejaardenhuis. Nieuwe visie 
van ouderenzorg maakte na 16 jaar 
opnieuw een  ingrijpende aanpassing 
noodzakelijk.  

2002: plannen voor de bouw van een 
zorgcentrum met appartementen voor 
ouderen die zorg binnen een instelling 
nodig hebben en voor ouderen met 
specifieke en bijzondere problemen. 
2005: fusie met Woonstichting Leyakkers 
voor renovatie van het bestaande 
verzorgingshuis en nieuwbouw 
bestaande uit 5 grote groepswoning 
voor verpleeghuiszorg, en 43 
zorgappartementen.
2008: eerste nieuwe paal en eerste 
steenlegging
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2009: nieuwbouw opgeleverd, eigen 
verpleeghuiserkenning,  5 kleinschalige  
groepswoningen
2010: nieuw complex in oktober 
2011: het zorgcentrum wordt officieel 
geopend. 
Afsluitend van gasthuis, naar 
bejaardenoord en daarna naar het 
zorgcentrum.

De afgelopen jaren is er zwaar bezuinigd 
in de ouderenzorg zowel intra- als 
extramuraal. Het overheidsbeleid om 
ouderen zolang mogelijk thuis te laten 
wonen, leidt in de praktijk tot soms 
schrijnende situaties. Dit betekent voor 
zorgcentrum St. Franciscus een transitie 
van verzorgingshuis naar verpleeghuis. 

Een opgave voor de komende jaren.
Afsluitend concluderen wij dat na 
een eeuw Gilze beschikt over een 
eigentijds, kleinschalig zorgcentrum 
waar we ontzettend  trots op zijn. Onze 
dank gaat zeker uit naar de zusters 
Franciscanessen van de H. Elisabeth en 
onze dorpsgenoten Maria van Miert en 
Marinus Schrauwen die dit financieel 
mogelijk hebben gemaakt en het is aan 
ons, Raad van Bestuur en Raad van 
Toezicht, te werken aan de toekomst van 
dit prachtig zorgcentrum. 
1918 op 11 september begonnen en  100 
jaar later zal  2018  op 11 september een 
prachtig feest worden.
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Humor

Woordgrapjes:
•  Is er iemand die op mijn cabriolet?
•  Heb je gezien hoe hard Viola Holt?
•  Zullen we naar Gilze Rijen?
•  Is het goed als ik gras eet? 
•  Of wil je dat ik Moskou?
•   Ik kan niet goed schaken, maar wedden 

dat ik nog Rotterdam
•  Pak jij de Ford, pakt Danny deVito
•   Ik denk dat ik in plaats van een 

paar bomen maar een heel Boskoop
•   Kijk, daar rolt John van de Heuvel
•   Kom op Jennifer, Lopez door

Ouder worden 

Drie oudjes zien elkaar terug na lange jaren:

Wat doe jij sinds je met pensioen bent?

De eerste zegt : 
Ik reis en fotografeer veel.

De tweede zegt : 
Ik winkel en tuinier graag.

De derde zegt : 
En ik doe regelmatig nog opsporingswerk...

Ah! En in wat en waar? 
Iedere dag zoek ik mijn bril, mijn gebit, mijn wandelstok, 
mijn gsm, mijn sleutels, mijn auto papieren, enz. enz.....
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Varken aan de leer (Ladder )

V roeger slachtten veel mensen 
een varken wat ze zelf vetgemest 
hadden. Zo ook bij St. Franciscus. 

Op het terrein van St. Franciscus, staat 
achter de zgn. aanleunwoningen nog 
een van de laatste restanten van de 
gebouwen van St. Franciscus.  Het 
varkenskot.  Vanaf 1939 tot  1985 werden 
hier varkens gemest met de restanten uit 
de keuken. De tuinmannen resp. Tinus 
Verbunt, Tinus van Roozendaal, Toon 
Koijen en Theo Verhoeven moesten de 
varkens verzorgen. Als ze zwaar genoeg 
waren, werden ze geslacht door de 
huisslachter  Bart van den Hout. 
Zr. Edeltrudis kwam daarna in beeld 

en zorgde ervoor dat het geslachte 
varken aan kant werd gedaan zoals ze 
dat noemde. In de refter, de huiskamer 
van de Zusters, werd dan bloedworst, 
kaantjes enz.  gegeten.  Zr. Edeltrudis 
maakte e.e.a. volgens een duits recept 
en smulde er zelf ook heel graag van. 
Het liefst had ze “de steek“, het hals- 
gedeelte van het varken waar de 
slagader werd geraakt om het bloed 
daarna op te vangen. Na 1985 werd 
het verboden in verband met een 
varkensziekte die in Nederland heerste. 

(Tekst : Archief van Toon Koijen)
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D e eerste extra activiteit in het 
kader van 100 jaar St. Franciscus 
was een high tea die werd 

gehouden op dinsdag 15 mei.
Het was voor de meeste bewoners een 
verrassing: want was is nu een high tea….
lust ik dat wel..? Maar de uitdaging was 
groot om het te proberen!
De tafels werden ‘s morgens in gezellige 
lange rijen gezet zodat het een feestelijk 
geheel was.
Firma van Hoeckel had voor deze 
gelegenheid toegezegd om dit alles 

te sponsoren!! De heren hebben de 
hele ochtend in de keuken gestaan om 
allerlei schalen vol met heerlijke zoete 
en hartige hapjes, soep, sapjes klaar 
te maken! Met als afsluiter een lekker 
toetje!!
Dankjewel heren……de bewoners 
hebben ervan gesmuld en vonden het 
voor herhaling vatbaar!
Tussen al het lekkers door zorgden 
Patrick en Anke voor muzikaal 
entertainment waarbij iedereen gezellig 
mee kon zingen. Ook dank aan dit 
muzikaal duo!!

Om de dag van de zorg ( 12 mei) nog te 
vieren was er vanaf 18.00 uur voor het 
personeel nog een high tea zodat ook zij 
nog konden genieten van al het lekkers. 
En ondertussen kon iedereen weer eens 
gezellig bijkletsen.
Het was een leuke en lekkere start van de 
viering van ons 100 jaar bestaan.

Myriam

High tea
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Opleidingen in Zorgcentrum St. Franciscus

V anuit St. Franciscus zijn Elianne 
van Tilburg, José Quirijnen, Anne-
Marie Koks en Anja Cornelissen 

in  februari 2017 gestart met de verkorte 
opleiding Verzorgende IG. Zij hebben 
de theoretische opleiding aan het 
ROC te Tilburg gevolgd. Het praktisch 
gedeelte van deze opleiding is binnen 
onze instelling gebeurd. Zij zijn heel 
erg blij dat zij het felbegeerde diploma 
in ontvangst hebben kunnen nemen. 
Zij hebben er hard voor gewerkt en het 
heeft af en toe bloed, zweet en tranen 
gekost. 
St. Franciscus is blij dat er weer vier 
collega’s bij komen die in het bezit zijn 
van het diploma verzorgende IG. Elianne, 
Anne-Marie, José en Anja hebben deze 
kans gekregen omdat St. Franciscus 
als zorgorganisatie het belangrijk 
vindt dat professionals zich moeten 
kunnen blijven 
ontwikkelen. 
Dat laatste is 
nodig omdat de 
veranderingen in 
gezondheids- en 
welzijnssector 
snel gaan. 
Een gegeven dat 
ook vaker te lezen 
is binnen “Ons 
Franske” maar 
ook te lezen en 
te zien is op tv, 
internet en de 
dagbladen.

Verder zijn binnen onze instelling nog 
meer collega’s bezig met een opleiding. 
Ellen Maas en Nicole Coremans voor 
verpleegkunde, Heidi Jacobi en 
Monique Ottema voor verzorgende –
maatschappelijke zorg.

Verder zijn er ook nieuwe collega’s 
bij ons gestart met de opleiding tot 
verzorgende maatschappelijke zorg en 
verpleegkunde. Dat zijn Tess Oerlemans, 
Bo Moors, Cindy Hoefnagels, Diana 
Mekes-Pijnenburg en Lizette de Klerk-
van Knegsel.

Wij wensen alle leerlingen veel succes 
toe en speciaal Anne-Marie, Elianne, 
José en Anja met hun diploma 
verzorgende IG.

Nico Geurts, praktijkopleider



28 | Ons Franske

In het kader van het programma van 
100 jaar zorgcentrum St. Franciscus 
stond op zaterdag 23 juni in de middag 
een optreden gepland van kindercircus 
Pinilotta. 

Drijvende krachten achter Circus 
Pinilotta zijn de professionele 
circusartiesten Andre Vylehzhanin 
en Iola Töning. Zij hebben jarenlange 
internationale circuservaring. Zo heeft 
Andre vele jaren met het Russisch 
staatcircus gereisd. Hij deed ervaring 
op als fakir, clown, paarden kaskadeur 

(russische kozakken) en met roofdieren 
en katachtigen. Iola was trapeze-artieste, 
clown en assistent bij verschillende 
acts. Ook zijn ze beiden ervaren 
circusdocenten.

Na de koffie met gebak stonden 16 
kinderen onder hun leiding die zaterdag 
klaar om hun kunsten aan ons te 
vertonen: een “slangenmeisje” wat 
zich in allerlei bochten en houdingen 
kon wringen, jongleurs, fietsers op 1 
wiel, jongens die handig waren met de 
diabolo.

Kindercircus Pinilotta
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Het was erg leuk om naar 
te kijken…….meedoen 
was voor ons niet meer 
aan de orde!!

Na het optreden konden 
we genieten van een 
borrel en nadien van 
heerlijke poffertjes en 
een ijsje toe.
Het was een erg leuke 
middag!!

Myriam
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Draadjesvlees – ‘Vlees à la mam’

Wat heb je nodig 
(voor 4-6 personen)?

•  1 kilo malse runderlappen

•  2 à 3 grote uien

•  200 gram (room)boter

•  1 eetlepel azijn

•  1 eetlepel bloem

•  1 wortel (in schijfjes gesneden)

•   1 takje gedroogde tijm, gemalen 
kruidnagel, nootmuskaat en kaneel. 
Bij elkaar niet meer dan een grote 
theelepel vol aan kruiden

•  1 klein laurierblad

•   eventueel een klein teentje knoflook 
(naar eigen smaak)

•  1 flesje donkerbruin bier (33 cl)
•  200 ml. runderbouillon

Hoe maak je het rundvlees klaar?
Snijd het vlees in gelijke stukken en wrijf 
het in met peper en zout. Smoor in een 
pan de helft van de uien licht bruin in 
de helft van de boter. Neem de uien uit 
de pan en doe de rest van de boter in 
de pan. Nu braad je het vlees in twee 
porties bruin. Met een schuimspaan 
haal je het vlees uit de pan. Voeg nu de 
bloem toe aan de boter en laat het wat 
bruin worden. Voeg daarna het bier, 
de bouillon, de reeds gebakken uien 
en de rest van de (rauwe) uien, azijn en 
alle kruiden toe. Laat het geheel een 
beetje inkoken en voeg vervolgens het 
vlees toe. Sluit de pan, leg er eventueel 
een stuk op maat geknipt bakpapier 
bovenop (dit zorgt ervoor dat de sappen 
niet teveel verdampen) en laat het 
geheel minimaal 2,5 uur zachtjes stoven. 
Eventueel nog wat extra zout en/of peper 
toevoegen.

Smakelijk eten!!

Dit recept voor draadjesvlees is al 
heel oud. Het is het lievelingsrecept 
van een nu 91-jarige vrouw. Haar 
moeder maakte het altijd op deze 
manier klaar! Vandaar de naam: 
Vlees à la mam. Het resultaat: 
langzaam gegaard, mals rundvlees.



Zoek en schrijf de juiste zin 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. C. Paulissen appartement 24D. 
Zij ontvangt van ons binnenkort de verrassingsprijs!!
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Puzzel

Van een kouwe kermis  .............................

De appel valt  .............................................

Aan de boom .............................................

Het ijzer smeden ........................................

Hooien .......................................................

Zoals het klokje .........................................

Eerste gewin ..............................................

Oost west ...................................................

De morgenstond ........................................

Al te goed ...................................................

Niet geschoten...........................................

Eigen haard ................................................

Een zwaluw ................................................

Zoals de waard ..........................................

Als de zon schijnt    Herkent men de vruchten

Vertrouwt hij de gasten   Is goud waard

Thuiskomen     Als het heet is

Heeft goud in de mond   Thuis best

Niet ver van de boom   Altijd mis

Is buurmans gek    Thuis tikt, tikt het nergens

Maakt nog geen lente   Is kattengespin
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Gilse kermis

T ot 1913 bestond de Gilse kermis 
uit 3 à 4 kraampjes langs de 
Kerk-straat bij de kerk en twee 

kraampjes op het wagenmakerserf 
van Raaijmakers. Het waren meestal 
dezelfde personen die met een 
kraam-pje stonden zoals “Lekske” 
(Alex Persoons), Manus Gerrits en “de 
Slappe” (Kees Broeders) uit Gilze. 
Uit Baol “de Kerst” (Kestens) en Blu-
kens en soms ook nog iemand uit 
Rijen. Allen verkochten hetzelfde 
zoals nogablokken, spekken, reepjes 
chocolade, dropkousenbanden 
en ve¬ters, zuurballen en stekken, 
kaneelstekken, brokken en suiker- of 
stroopmoppen. De twee Baarlese 
kramen met extra Belse brokken had-
den er slag van om te verkopen. Als ze 
zagen dat je nog een cent in de hand 
had zeiden ze: “Geef die cent maar hier 
en zoek maar ene brok uit ventje”. Deze 
kramen hadden ook een draaibord van 
karton verdeeld in acht vakken; op elk 
vak werd iets van snoepgoed gelegd. 
Op een leeg garenklosje was met een 
spijker een kartonnen pijl bevestigd die 
kon draaien. Voor drie cent mocht je 
één keer draaien en kreeg je het snoep 
wat onder de pijl lag als hij stil stond. 
Bleef de pijl precies tussen twee vakken 

boven de streep stil staan dan kreeg je 
niets, (eerste “goktent” (Red,).

Met kermiszondag na de eerste Mis, 
waarin vroeger al de moeders kwamen, 
was het druk want ieder wilde een 
builtje snoep of moppen van de kermis 
mee naar huis nemen. Na alle Missen en 
het middag-Lof, als er veel volk op de 
been was, werd er bij de Gilse kramen 
geloot. Wie het hardst kon schreeuwen 
had de meeste deelnemers. Voor vijf 
cent kon je een kaart kopen met zes 
verschillende nummers erop. Uit een 
zak werd een houten kraal getrokken 
waarin een nummer zat dat hard
werd afgeroepen. De winnaar mocht 
dan kiezen uit een zak stroop- of 
suikermoppen. De kaarten werden 
opgehaald en weer verkocht voor de 
volgende ronde. 

De kinderen die dichtbij woonden 
liepen de hele dag op en neer naar de 
kermis met telkens hoogstens één of 
twee centen. Kre¬gen ze van een oom 
of tante een dubbeltje dan werd dat in 
centen ge¬wisseld zodat een gedeelte 
voor de andere kermisdagen bewaard 
kon worden. Met kermismaandag 
werden in de namiddag fietswedstrijden 

✞ Adr. Botermans 
Tussen de nagelaten papieren van wijlen de heer Adr. Botermans troffen wij een 
bijna compleet in het klad geschreven artikel aan over de Gilse kermis in de eerste 
helft van deze eeuw. We willen dit nu uitgewerkte artikel hier graag plaatsen. 
De Redactie van de Mulder.
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en volksspelen gehouden bij “de 
Kronen” door fietsclub “Sport veredelt 
de spieren”. Op het programma 
stonden: hardrijden, langzaam rijden, 
plank¬rijden en ringsteken op de fiets 
door de leden van de fietsclub en 
daarna voor de kinderen: mastklimmen, 
koekhappen enz., waarmee overal 
prij¬zen waren te behalen.

Op kermisdinsdag waren er paarden-
wedstrijden op een wei aan de Aal-
straat. Los te paard, draven in de 
rijtuigen, ringsteken, poprijden enz. 
Harmonie St. Cecilia was daar dan 
ook present en gaf er een concert. De 
kermiskramers waren er ook aanwezig 

met hun snoepgoed op een kruiwagen. 
De zondagse nakermis verliep
als de eerste zondag. Als de laatste 
kermiscenten van de groten op moesten 
werd er nog wel eens flink gedronken 
wat soms op vechten uit-liep. Willem                      
van den Burg, de gemeenteveldwachter, 
of Jan Michielsen, de rijksveld-wachter, 
moesten er dan aan te pas komen om 
enkele raddraaiers een nacht vrij logies 
te geven.

De rodelbaan
Op 8 en 9 september 1918 werd het feest 
van de 100-jarige teruggave van de Grote 
kerk gevierd met o.a. volksspelen op een 
wei waar nu de bejaardenwoningen aan 
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de Draaiboom staan. Voor een van die 
spelen had mijn vader (A.L. Botermans) 
een rodelbaan gemaakt. Vanaf een po-
dium liep een wagentje, waarin men 
kon zitten, naar beneden. Als men met 
dat wagentje naar beneden ging, moest 
men onderweg met een houten speer 
proberen in een ring te steken; was het 
mis dan liep men de kans een straaltje 
water op het hoofd te krijgen. Deze 
rodelbaan was zo’n succes dat iedereen 
eens in het wagentje wilde zitten, zelfs 
de bur-gemeester en pastoor van Waes. 
Piet Vermeulen (bijgenaamd “de Kreut”) 
zag hier wel brood in en vroeg mijn vader 
of hij de baan wilde bewaren om enkele 
weken later met kermis op te stellen. De 
baan werd nog met een bocht verlengd, 
verstevigd en van een extra rechte baan
voorzien om de wagentjes weer omhoog 
te halen. Drie jaar werd de baan met 
kermis opgesteld op het terrein bij “de 
Kronen” waar nu de hui-zen Nieuwstr. 
46/48 staan. Daarna heeft ze nog een 
jaar gestaan op de plaats waar nu de 
slagerij van Guus de Jong staat. Ook 
heeft Vermeulen er enkele jaren mee 
op de Rijense kermis gestaan bij café 
van Engelen. Na de mobilisatie in 
1918 kwam er op de kermis voor het 
eerst een draaimolen van Leander 
welke door een paardje in beweging 
werd ge-bracht (vandaar de naam 
“perdjesmallemeulen”, Red.). Deze 
draaimolen stond aan de Molenstraat 
achter het café van Graat Kuijpers (nu 
“den Heuvel”). Dinsdagsavonds na 

het paardenconcours als de boeren 
“los waren”, kwamen deze samen in 
de draaimolen en gingen met z’n allen 
aan één kant bij elkaar zitten zodat 
de molen scheef ging hangen en ging 
slepen, waardoor het paardje hem niet 
meer kon trekken. Na 1920 toen de 
huidige Burg. van Poppelstraat, de Korte 
Wagenstraat en het Steenakkerplein 
waren aangelegd, werd de kermis daar 
voortaan ge-plaatst. De rodelbaan werd 
voorgoed gesloopt, enkele kramen 
bleven op kermiszondag nog bij de 
kerk staan. Leander bracht naast zijn 
draaimo-len, die intussen gemotoriseerd 
was, ook een luchtschommel mee. 
De “Baolse” kramen bleven weg, 
grotere kramen dienden zich aan 
met noga, speelgoed en oliebollen. 
Daarna kwam Laurens Janvier met de 
eerste “Cakewalk”, later samen met de 
stoomcarrousel, welke laatste nu een 
plaatsje heeft gekregen in de Efteling. 
In de dertiger jaren kwam er ook een 
bioscooptent zodat eens per jaar, zoals 
in een echte bioscoop, naar de nieuwe 
films kon worden gekeken. Zo kreeg de 
Gilse kermis zijn huidig aanzien. 

Uit Mulder 32 van oktober 1989
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Directeur St. Franciscus heeft weer  
een aantal keer meegewerkt

A l eerder heb ik aangegeven dat 
ik graag continue een beeld 
wil kunnen blijven vormen van 

alle werkzaamheden die hier binnen 
St. Franciscus plaatsvinden. Af en toe 
meewerken is daar een uitstekende 
oplossing voor. Je komt telkens toch 
weer op een andere manier in contact 
met zowel bewoners als medewerkers. 
Altijd is het weer leerzaam en leuk 
tegelijk!

Sinds de vorige editie van Ons Franske 
heb ik weer op diverse plekken 
meegelopen. Ik heb meegedraaid met 
de huishoudelijke dienst: stofzuigen, de 
kamers en badkamers van de bewoners 
poetsen, de toiletten schoonmaken en 

afwasjes doen! Alle kanten van het werk 
in de huishoudelijke dienst zijn aan bod 
gekomen! 

Daarna heb ik in het winkeltje gestaan. 
Bewoners helpen met de boodschappen 
doen, kijken hoe het met de voorraad is 
gesteld, afrekenen, etc. En hier en daar 
een praatje maken natuurlijk!

En recentelijk ben ik weer gestart met 
een serie ontbijtrondes op onze afdeling 
kleinschalig wonen. Elke week een 
andere woning. Op het moment van 
schrijven van dit stuk heb ik de de eerste 
woning, de Klaproos, net gehad. Je krijgt 
zodoende een heel goede indruk van het 
opstarten van de dag. En de bewoners 
maken heel duidelijk wat wel of niet de 
bedoeling is. Ze laten haarfijn weten wat 
ze van je verwachten als het gaat om 
hun koffie of het klaarmaken van hun 
boterham. De ergotherapeut komt langs, 
de arts komt langs. En zo spreek je toch 
weer mensen die je anders die dag niet 
was tegengekomen. Ik zie al weer uit 
naar het volgende ontbijtje!
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KWALITEIT: PREZO CARE  
ONDERZOEK 2018

Het PREZO kwaliteitskeurmerk van 
St. Franciscus is in augustus 
jl. vervallen. Vanaf 21 juni jl. 

t/m september a.s. nemen we dan 
ook deel aan het (pilot) onderzoek 
PREZO Care, het nieuwe keurmerk van 
Stichting Perspekt. PREZO Care is een 
kwaliteitsmodel dat uitgaat van de 
verhalen uit de praktijk van alledag. 
Perspekt beoordeelt hoe binnen 
St. Franciscus wordt omgegaan met 
de Vrijheid van cliënten (heeft de 
cliënt eigen regie), Uniciteit (wordt de 
eigenheid van de cliënt herkend en 
erkend), Ontwikkelen (kan een cliënt 
zich nog ontwikkelen en persoonlijke 
doelen bereiken), Samen (hoe gaat 
het ontmoeten van anderen/het delen 
met elkaar), Genieten (plezier hebben), 
Veilig (de cliënt is veilig en voelt zich 
veilig) en tot slot Vertrouwen (de 
cliënt weet dat men vakkundig en met 
kennis van zaken wordt verzorgd en 
behandeld).  
 
Onder leiding van een onderzoeker 
van Perspekt, is op 21 juni jl. met 
een dwarsdoorsnede van mensen 
die bij onze zorgverlening betrokken 
zijn (bestuur, zorg- en facilitaire 
medewerkers, een vrijwilliger én 
uiteraard ook cliënten en naasten) 
een groepsgesprek, een zogeheten 
waardendialoog, met elkaar gevoerd. 
Samen werd besproken welke 
waarden belangrijk zijn voor onze 

organisatie. Ook werd besproken 
welke dilemma’s en risico’s zich 
voordoen in de dagelijkse praktijk, 
vanuit die waarden gedacht. Aan 
het einde van het onderzoekstraject 
is in dezelfde samenstelling een 
bevindingendialoog gevoerd. De 
gesprekken zijn door een ieder die heeft 
deelgenomen als prettig en waardevol 
ervaren. In de tussenliggende periode 
hebben een aantal geplande en 
ongeplande onderzoeken op locatie 
plaatsgevonden. 
Medio oktober wordt een definitief 
onderzoeksrapport aan St. Franciscus 
aangeboden. Wij hopen vanaf het 
najaar het keurmerk PREZO Care te 
mogen voeren! Wij houden u uiteraard 
op de hoogte.

‘Het is goed hier’: cliëntgerichtwerken 
binnen St. Franciscus
Binnen St. Franciscus werken we 
cliëntgericht en met oog voor de 
wens van de klant. Om ons hierin te 
kunnen blijven (door)ontwikkelen 
zijn in april jl. de voorbereidingen 
van het implementatietraject ‘Het is 
goed hier’ van start gegaan. Zo zijn het 
managementteam, het extramurale 
team en de interne coaches van 
St. Franciscus onder begeleiding van 
een externe coach/trainer gestart met 
bijeenkomsten teamcoaching. Eind 
september zal voor alle medewerkers 
een aftrapbijeenkomst worden 
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gehouden. Voor onze vrijwilligers is een 
(aparte) informatiebijeenkomst. 

In de periode oktober 2018 t/m 
april 2019 zal vervolgens voor 
alle medewerkers een aantal 
groepsbijeenkomsten worden 
georganiseerd. Daar waar nodig, reikt 
de externe coach/trainer tijdens deze 
bijeenkomsten tips en instrumenten 
aan om het werk voor cliënten 
zo goed mogelijk op elkaar af te 
stemmen. In mei en juni 2019 wordt 
naar een afronding van het project 
toegewerkt. De interne coaches van 
St. Franciscus blijven hun collega’s 
vervolgens coachen op het verlenen van 
cliëntgerichte zorg. 

Gedurende het hele proces hebben onze 
cliënten en hun naasten de gelegenheid 
om ervaringen te delen en feedback te 
geven. Dit kan op een persoonlijke wijze 
via een van onze medewerkers of via 
de cliëntenraad van St. Franciscus. In 
juni jl. is de cliëntenraad geïnformeerd 
over zowel de voorbereidingen 
als de fasering en inhoud van het 
verandertraject. In het najaar zal de 
raad opnieuw geïnformeerd worden 
en zullen eerste ervaringen met elkaar 
worden gedeeld. 
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Sponsoren

Jumbo Danny Hapers
Gilze

Rabobank 
de Zuidelijke Baronie

Efteling 
Kaatsheuvel

Ordito  
Gilze

Koffieleverancier 
Van Tienen
Zeeland

Smeding groente en fruit
St. Annaparochie

Van Hoeckel/Sligro 
’s Hertogenbosch

Bakker Spapens
Gilze

Bakker Waegemakers
Gilze

Bakker Vromans
Gilze

Keurslagerij De Jong
Gilze

Gilde slagerij Pijnenburg
Gilze



 

 
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
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ZORGMEDEWERKERS EN
VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Zorgcentrum St. Franciscus is een zelfstandig verpleeg- en verzorgingshuis, 
gelegen in het centrum van Gilze. Wij zijn op zoek naar een 

enthousiaste zorgmedewerkers en vrijwilligers.

Wil je meer weten over St. Franciscus of onze vacatures, kijk dan op onze
website: www.stfranciscus.nl

Je sollicitatie (motivatiebrief en cv) kun je mailen naar Susan Strooper:
sstrooper@stfranciscus.nl

Wie weet maak jij binnenkort deel uit van ons team. Tot snel!



www.stfranciscus.nl


