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Staatssecretaris Van Rijn heeft 
met ‘Waardigheid en trots’ enige 
tijd geleden de nadruk gelegd op 

‘Liefdevolle zorg voor onze ouderen’. 
Dat is waar goede zorg voor ouderen 
in de verpleeghuizen om draait. 
Zorg die met plezier geleverd wordt 
door gemotiveerde verzorgenden, 
verpleegkundigen, behandelaars en 
met een goede ondersteuning door de 
facilitaire dienst. Het verbeteren van 
de zorg, de leef- en woonomgeving van 
cliënten is het doel. 

Werken aan dit doel is dan ook iets 
waar we constant mee bezig zijn. En 
het principe hierbij is gebaseerd op 
een eenvoudige vraag: werken wij in de 
woonomgeving van de cliënt of woont 
de cliënt in onze werkomgeving? Voor 
het handelen van iedereen binnen St. 
Franciscus moeten we samen telkens 
terug naar ons doel. Elke keer als je 
iets ziet gebeuren en denkt: ‘wat zijn 
ze nou weer aan het sjouwen?’ is het 
als het goed is een stap op weg in de 
poging om het hierboven geschreven 
doel te bereiken. Dit vereist soms 
ook een omslag in het denken en 
handelen. Van medewerkers, maar 
soms net zo goed van bewoners. Het 
samen vormgeven aan de leef- en 
woonomgeving is waar het om draait. 

We hebben afgelopen periode dan ook 
veel tijd en aandacht geïnvesteerd 

in leef- en woonomgeving van St. 
Franciscus. Dat is nu nog niet allemaal 
zichtbaar, maar binnenkort zult u 
hier de resultaten van gaan merken. 
Zo wordt er door een team van het 
kleinschalig wonen gewerkt aan een 
snoezelruimte, zijn we binnenkort 
zo ver dat we een start kunnen 
maken met het aanpakken van de 
tuin, wordt er ook gewerkt aan de 
realisatie van een beweegtuin en als 
alles meezit wordt deze maand ook 
een start gemaakt met het bouwen 
van een nieuwe woonkamer en leuke 
keukenhoekjes in het verzorgingshuis. 

Het gaat natuurlijk niet alleen om 
gebouwen en de omgeving. Het gaat 
er ook om wat je daarin doet. Zo zie 
je bijvoorbeeld meer activiteit in het 
Atrium en ook de Vertoeverij lijkt 
langzaamaan te klein te worden. Soms 
zie je het effect van: ‘oei ik groei’ en 
alle perikelen die daarbij komen kijken. 

En tot slot is een derde pijler bij het 
realiseren van ons doel dat we op 
de juiste manier aandacht blijven 
geven aan elkaar. Daarom hebben 
we tijdens het traject ‘cliëntgericht 
werken’ expliciet stilgestaan bij de 
kernwaarden van Sint Franciscus. 
Deze drie waarden staan voor wat 
we in de kern van ons wezen echt 
belangrijk vinden. Ze zijn vast al wel 
eens gedeeld, maar ik kan me zomaar 
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voorstellen dat nog niet iedereen ze 
even goed kent; daarom nog even onze 
kernwaarden op een rijtje.

Persoonsgericht: de bewoner staat bij 
zorgcentrum St. Franciscus centraal. 
Iedere bewoner is voor ons uniek. Wij 
zijn zorgzaam, betrokken en oprecht 
geïnteresseerd in de mensen om ons 
heen. Wij kennen onze bewoner zoals 
hij nu is en vroeger was. De behoeften 
en wensen van iedere bewoner zijn het 
vertrekpunt van onze persoonsgerichte 
zorg- en dienstverlening. De bewoner 
houdt hierin zoveel mogelijk de regie. 

Met elkaar: de deur bij zorgcentrum St. 
Franciscus staat open voor iedereen 
die met respect met elkaar omgaat. 
Met elkaar vinden we creatieve 
oplossingen en wordt gewerkt aan een 
toekomstbestendig St. Franciscus. Wij 
zijn behulpzaam, motiveren elkaar en 
zoeken de samenwerking op. Ook met 
externe partijen worden ervaringen en 
ideeën uitgewisseld om van elkaar te 
leren. Samen komen we verder, staan 
we sterk en is het leuk!

Vertrouwd: wanneer je bij zorgcentrum 
St. Franciscus binnenloopt, voel je je 
snel op je gemak, je voelt je thuis. Er 
is veel te doen en de activiteiten zijn 
afgestemd op ouderen. Wij verlenen 
op een gastvrije en gemoedelijke wijze 
zorg aan onze cliënten. Wij komen onze 

afspraken na, zijn integer en open. We 
zijn helder in onze communicatie en 
bewoners, collega’s en familieleden 
weten waar ze terecht kunnen. 
Hiermee is zorgcentrum St. Franciscus 
een gezellige, vertrouwde en veilige 
plek waar iedereen zichzelf kan zijn.

Kortom: waar richten we ons op. 
1. Het creëren van een mooie 
leefomgeving, 2. Het organiseren 
van leuke activiteiten en een zinvolle 
dagbesteding en 3. Aandacht voor de 
persoon en met elkaar zorgen dat het 
vertrouwd voelt bij St. Franciscus. Ik 
ben ervan overtuigd dat onze aanpak 
werkt. Ik denk dat dit alles ten goede 
zal komen aan onze cliënten en dat 
wij op deze manier heel goed invulling 
geven aan het streven naar ‘Liefdevolle 
zorg voor onze ouderen’. Dit doen 
we met de nodige ‘Waardigheid’, 
maar het is vooral ook iets waar 
alle medewerkers, vrijwilligers en 
betrokken families ‘Trots’ op kunnen 
zijn.

Ik wens u allen een heel mooi voorjaar 
en na de zomer kijken we in ‘Ons 
Franske’ weer hoe we er dan voor 
staan! 

Stijn Kanters
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Met grote voldoening kijken 
mijn familie en ik terug op mijn 
afscheid van zorgcentrum St. 

Franciscus als voorzitter van de Raad 
van Toezicht.
Velen van u mocht ik tijdens de receptie 
de hand drukken en persoonlijk afscheid  
van  nemen.
Erg boeiend was de toespraak van 
directeur Stijn Kanters waarin hij een 
link legde tussen mijn jongensjaren 
in Huijbergen en bestuursperiode in 
Gilze. Ook de nieuwe voorzitter van 
de Raad van Toezicht, Harrie van den 
Broek, sprak mooie woorden over de 
veranderingen die in 18 jaar tijd hebben 
plaatsgevonden. Hartelijk dank voor de 
prachtige vulpen en de mooie  bloemen.
’s Avonds hebben we met zijn allen erg 
genoten van het geweldige diner dat 
ons werd aangeboden. Chapeau voor 
kok Bas Venmans en zijn team. Een echt 
sterrendiner. Geweldig en nogmaals 
hartelijk dank.

Met grote ambitie heb ik al die 
jaren kunnen meewerken aan de 
realisatie van een prachtig, eigentijds 
zorgcentrum. Een zorgcentrum dat 
klaar is voor de toekomst. Ik wil dan ook 
allen die mij deze kans hebben gegeven 
van harte danken. Alle medewerkers 
en vrijwilligers wens ik  een prettige 
werksfeer toe in dit mooie zorgcentrum. 
Natuurlijk zal ik jullie – bewoners – zeker 
missen. Mooie momenten mocht ik 
meemaken tijdens jubilea en andere 
familieactiviteiten. Het is fijn om hier 
oud te worden en te genieten van de 
goede en warme zorg. Ik heb nu de kans 
en de tijd mij wat meer bezig te gaan 
houden met andere belangrijke zaken 
des levens waaronder mijn familie, 
kinderen en kleinkinderen.

Het gaat u allen goed.

Eugène Smet

Afscheid zorgcentrum St. Franciscus
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Maandag 18 maart was er een 
optreden in zorgcentrum 
St Franciscus van het Gils 

cabaret. Aanwezig waren 5 dames 
voor de sketches en 1 heer en dame 
voor het muzikale gedeelte. Het was 
een erg gezellige middag waarbij veel 
herkenbare liedjes, hilarische sketches 
(zoals een moeilijke stoelgang, sister act, 
erg dikke dames) en het Marialiedje van 
Lya de Haas ten gehore werden gebracht.
Na het optreden in de Vertoeverij was er 
voor de bewoners van het kleinschalig 
wonen nog een kortere versie van het 
optreden in het Atrium. En ook deze 
bewoners hebben ervan genoten.
Bedankt dames en heer………we hebben 
super genoten van jullie enthousiasme en 
de leuke voordrachtjes!! 

Gils cabaret

Beste bewoners en collega's,
Via deze weg wil ik jullie allemaal bedanken voor 
het gastvrije ontvangst, de fijne werkplek en 
de leuke contacten die we allemaal met elkaar 
hebben gehad. Heb veel leuke dingen mogen doen 
binnen Franciscus en ook enorm genoten van de 
prettige samenwerking en de warme sfeer binnen 
Franciscus. Wens jullie allemaal alle goeds voor 
in de toekomst en dat jullie nog lang van elkaar 
mogen genieten. Bedankt voor alles en tot ziens.

Groetjes Bas Venmans
Coördinator voeding en facilitair 

Afscheid
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Ik, Corrie Hendrickx, vind het fijn als 
ieder een  zinvolle dag heeft, al is 
het maar één moment.

Dat lukt niet altijd door de persoon 
zelf en ik wil daar graag in tegemoet  
komen. Daarom heb ik besloten een 
1-jarige contactclownsopleiding te 
gaan volgen.  Daarvoor ga ik iedere 
donderdagavond naar Den Bosch. 
Ik ben nu halverwege en hoop dit in 
juni af te sluiten. Natuurlijk heb ik 
een passende naam bedacht en een 
fleurige outfit gekocht. Ik wil jullie dus 
voorstellen aan clown PIP. 

Nou zal je denken…is er een opleiding 
nodig om clown te worden?
Ik ervaar van wel, want  wat ik leer is 
om niet een uitbundige vrolijke paljas 
te zijn.
Ik leer om een rustige, zachte, warme 
clown te worden. Dat doe ik door  
binnen te komen en een observatie 
te doen aan wie ik gerichte aandacht 
kan geven aan iemand die daar op 
dat moment  behoefte aan heeft.  Is er 
onrust of verveling of zit een bewoner 
in zijn eigen beleefwereld.  Dan 
probeer ik contact te krijgen. 
Dat doe ik door een aanraking, een 
streling te geven,  geluidjes  te maken 
en  via muziek en zang.  Als ik dan 
oogcontact krijg, er een beweging 
komt en zelfs een lach op het gezicht 

kan toveren, heeft de bewoner een 
zinvol fijn moment gehad.  Dit gevoel 
kan nog even blijven hangen. En dat is 
de bedoeling van een contactclown. 

Waarschijnlijk gaan jullie mij met 
regelmaat zien, geniet er dan van, want 
dat doe ik zelf ook.

Groetjes van Clown Pip. 

Voorstellen clown Pip

1816_Franciscus_Ons_Franske_DEF.indd   7 08-04-19   10:50



8 | Ons Franske

Open dag

Open dag zaterdag 16 maart 2019

Van 11 t/m 16 maart 2019 was 
het de week van zorg en welzijn. 
Ook Zorgcentrum St. Franciscus 

had hier aandacht voor en opende op 
zaterdag 16 maart haar deuren voor alle 
geïnteresseerden. Een mooi moment 
om de sfeer te kunnen proeven binnen 
St. Franciscus. Veel mensen zijn een 
kijkje komen nemen: buurtbewoners, 
familieleden, werkzoekenden etc. 
In onze Vertoeverij waren diverse 
kraampjes met informatie over alles 
wat speelt binnen St. Franciscus. En 
uiteraard kon men ook genieten van 
een hapje en drankje in onze gezellige 
Vertoeverij. 
Ook werden continue rondleidingen 
verzorgd door onze medewerkers. We 
kregen vele mooie reacties over de 

goede en warme sfeer en de positieve 
veranderingen binnen ons zorgcentrum. 
We zijn dan ook enorm trots op ons 
eigen zorgcentrum St. Franciscus!

We hadden ook nog een prijsvraag 
tijdens de open dag en deze is gewonnen 
door Anny Hoefmans. Ze heeft inmiddels 
haar prijs ontvangen: een tegoedbon 
voor een high tea bij St. Franciscus 
voor 4 personen! Proficiat mevrouw 
Hoefmans!
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Mevr. Hoefmans als prijswinnaar.

Ondersteuning van de taken

Hieronder treft u een overzicht aan van de taken waarmee 
de huismeester (Patrick van Kerkoerle) de bewoners van de 
zorgappartementen kan ondersteunen:

• Afval ophalen
• BMI testen
•  Storingen BMI en rookmelders oplossen
•  Polshoogte nemen bij brandmelding
•  Buitengesloten bewoners binnen laten
•  Testen en repareren zusteroproep
•  Kapel- en kerkzender installeren
•  Sleuteluitgifte bij storing of 

onderhoud automatische deuren
•  Sleuteluitgifte bij storing of 

onderhoud lift
•  Sleuteluitgifte bij storing of 

onderhoud zusteroproep
•  Externe onderhoudsbedrijven 

begeleiden

•  Bewoners te woord staan en 
geruststellen

•  Programmering slotenplan bij verlies 
en nieuwe bewoners

•  Batterijen wisselen slotensysteem
•  Lampen vervangen op galerijen en 

voordeuren
•  Zaken terugkoppelen naar Leystromen
• Kleine gemaksdiensten
•  Meterstanden opnemen 43 woningen
• Legionellabeheersing
• Uitleg domotica
• Beperkt strooien bij gladheid

Ons Franske | 9
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Activiteitenkalender

APRIL
Wat Spelmiddag

Wanneer Maandag 1-8-29 april
Waar Vertoeverij

Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Wat Koersbal ochtend
Wanneer Dinsdag 2-9-16-23-30 april

Waar Atrium
Aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur

Voor Bewoners VZH

Wat Koersbal middag
Wanneer Dinsdag 2-9-23-30 april

Waar Atrium
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners KSW

Wat De Brug Modeshow
Wanneer Dinsdag 2 april

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.15 uur

Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat MBVO
Wanneer Donderdag 4-11-18 april 

( 25 april vervalt)
Waar Fysioruimte

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

Wat Bloemstukjes maken
Wanneer Dinsdag 9 april

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners 

Wat Wandelmiddag
Wanneer Vrijdag 12 april

Waar Omgeving Gilze 
Aanvang 13.45 uur verzamelen

Voor Bewoners VZH

Wat Receptie mevr. Van Hoek-
Theeuwes 100 jaar

Wanneer Maandag 15 april
Waar Vertoeverij

Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners en genodigden

Wat Optreden ‘t Alternatief
Wanneer Dinsdag 16 april

Waar Vertoeverij / Atrium
Aanvang 14.15 uur tot 15.45 uur in 

Vertoeverij voor VZH
16.00 uur tot 16.30 uur in 
Atrium voor KSW

Wat Bingo
Wanneer Vrijdag 26 april

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners en buurtbewoners
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MEI
Wat Bingo KSW

Wanneer Vrijdag 3 mei
Waar Atrium

Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners KSW

Wat Spelmiddag
Wanneer Maandag 6-13-20-27 mei

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners

Wat Koersbal ochtend
Wanneer Dinsdag 7-14-28 mei

Waar Atrium
Aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur

Voor Bewoners VZH

Wat Koersbal middag
Wanneer Dinsdag 7-21 mei

Waar Atrium
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners KSW

Wat MBVO
Wanneer Donderdag 2-9-16-23 mei

Waar Fysioruimte
Aanvang 13.30 uur tot 14.10 uur: 

1e groep
14.20 uur tot 15.00 uur: 
2e groep
15.10 uur tot 15.50 uur: 
3e groep

Wat Bezoek melkveebedrijf 
Josten

Wanneer Dinsdag 14 mei
Waar in Gilze

Aanvang 13.45 uur verzamelen
Voor Bewoners KSW

Wat Bezoek melkveebedrijf 
Josten

Wanneer Dinsdag 17 mei
Waar in Gilze

Aanvang 13.45 uur verzamelen
Voor Bewoners VZH

Wat 1e Voorstelling kinderen 
Bolster over oorlog Gilze

Wanneer Maandagochtend 20 mei
Waar Vertoeverij

Aanvang 10.15 uur
Voor Bewoners

Wat 2e Voorstelling kinderen 
Bolster over oorlog Gilze

Wanneer Maandagochtend 21 mei
Waar Vertoeverij

Aanvang 10.15 uur
Voor Bewoners

Wat Mariaviering
Wanneer Woensdag 22 mei

Waar St Petrusbanden kerk in Gilze
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners
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Vervolg activiteitenkalender

Wat Bingo
Wanneer Vrijdag 24 mei

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Optreden Korije
Wanneer Dinsdag 28 mei

Waar Vertoeverij / Atrium
Aanvang 14.00 uur tot 15.45 uur 

Vertoeverij voor VZH
16.00 uur tot 16.30 uur Atrium 
voor KSW

Wat Bingo KSW
Wanneer Vrijdag 31 mei

Waar Atrium
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners KSW

JUNI
Wat Receptie mevr. De Groot 

100 jaar
Wanneer Maandag 3 juni

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners en genodigden

Wat Spelmiddag
Wanneer Maandag 17-24 juni

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners

Wat Koersbal ochtend
Wanneer Dinsdag-4-11-18-25 juni

Waar Atrium
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners VZH

Wat Spelmiddag
Wanneer Dinsdag 4-11 juni

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners 

Wat Koersbal
Wanneer Dinsdag 4-11-18 juni

Waar Atrium
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners KSW

Wat MBVO
Wanneer Donderdag 6-13-20-27 juni

Waar Fysioruimte
Aanvang 13.30 uur tot 14.10 uur: 

1e groep
14.20 uur tot 15.00 uur:
 2e groep
15.10 uur tot 15.50 uur: 
3e groep

Wat Wandelmiddag
Wanneer Vrijdag 7 juni

Waar Omgeving Gilze
Aanvang 13.45 uur verzamelen

Voor Bewoners VZH
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Wat Avond4daagse
Wanneer 11-12-13-14 juni

Waar Gilze
Aanvang 17.45 uur verzamelen

Voor Bewoners

Wat De Brug modeshow
Wanneer Dinsdag 18 juni

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.15 uur

Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Bingo KSW
Wanneer Vrijdag 21 juni

Waar Atrium
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners KSW

Wat Wandeling Vroege vogels
Wanneer Dinsdag 25 juni

Waar Omgeving Gilze
Aanvang uitnodiging volgt nog

Voor Bewoners

Wat Bingo
Wanneer Vrijdag 28 juni

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners en buurtbewoners

JULI
Wat Spelmiddag

Wanneer Maandag 1-8-15-22-29 juli
Waar Vertoeverij

Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Wat Koersbal ochtend
Wanneer Dinsdag 2-9-16-23-30 juli

Waar Atrium
Aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur

Voor Bewoners

Wat Optreden Gils meezingkoor
Wanneer Dinsdag 2 juli

Waar Vertoeverij en Atrium
Aanvang 14.00 uur tot 15.50 uur 

Vertoeverij voor VZH
16.00 uur tot 16.30 uur Atrium 
voor KSW

Wat Koersbal middag
Wanneer Dinsdag 9-16-23-30 juli

Waar Atrium
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners KSW

Wat Spelmiddag
Wanneer Dinsdag 9-16-23-30 juli

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners

Wat MBVO
Wanneer Donderdag 4-11-18-25 juli

Waar Fysioruimte
Aanvang 13.30 uur tot 14.10 uur: 

1e groep
14.20 uur tot 15.00 uur : 
2e groep
15.10 uur tot 15.50 uur: 
3e groep
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Wat Wandelmiddag
Wanneer Vrijdag 12 juli

Waar Omgeving Gilze
Aanvang 13.45 uur verzamelen

Voor Bewoners VZH

Wat Bingo
Wanneer Vrijdag 26 juli

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners en buurtbewoners

AUGUSTUS
Wat MBVO

Wanneer donderdag 29 augustus
( 1-8-15-22 vervalt)

Waar Fysioruimte
Aanvang 13.30 uur tot 14.10 uur: 

1e groep
14.20 uur tot 15.00 uur: 
2e groep
15.10 uur tot 15.50 uur: 
3e groep

Wat Spelmiddag
Wanneer Maandag 5-12-19-26 augustus

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners 

Wat Koersbal ochtend
Wanneer Dinsdagochtend 6-13-20-27 

augustus
Waar Atrium

Aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur
Voor Bewoners VZH

Wat Koersbal middag
Wanneer Dinsdag 6-13-20-27 augustus

Waar Atrium
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners KSW

Wat Spelmiddag dinsdag
Wanneer Dinsdag 6-13-20-27 augustus

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners

Wat Bingo KSW
Wanneer Vrijdag 16 augustus

Waar Atrium
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners KSW

Wat Bingo
Wanneer Vrijdag 30 augustus

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners en buurtbewoners

SEPTEMBER
Wat Spelmiddag

Wanneer Maandag 2-23-30 september
Waar Vertoeverij

Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners 

Wat Koersbal ochtend
Wanneer Dinsdagochtend 3-10-17-24 

september
Waar Atrium

Aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur
Voor Bewoners VZH

Vervolg activiteitenkalender
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Wat Koersbal middag
Wanneer Dinsdag 10-17-24 september

Waar Atrium
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners KSW

Wat Spelmiddag dinsdag
Wanneer Dinsdag 17-24 september

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners

Wat Nazomermarkt
Wanneer Dinsdag 3 september

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.15 uur

Voor Iedereen

Wat MBVO
Wanneer Donderdag 5-12-19-26 

september
Waar Fysioruimte

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

Wat Floraliabezoek KSW
Wanneer Maandag 9 september

Waar Groeituin
Aanvang 13.45 uur verzamelen

Voor Bewoners KSW

Wat De Brug Modeshow
Wanneer Dinsdag 10 september

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.15 uur

Voor Iedereen

Wat Wandelmiddag
Wanneer Vrijdag 13 september

Waar Omgeving Gilze
Aanvang 13.45 uur verzamelen

Voor Bewoners VZH

Wat Floraliabezoek VZH
Wanneer Maandag 16 september

Waar Groeituin
Aanvang 13.45 uur verzamelen

Voor Bewoners VHZ

Wat Bingo KSW
Wanneer Vrijdag 20 september

Waar Atrium
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners KSW

Wat Bingo
Wanneer Vrijdag 27 september

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners en buurtbewoners

Doordat het volgende Ons Franske 
half september weer verschijnt, kan 
het zijn dat er wijzigingen in deze 
activiteitenkalender komen. We 
doen ons best u hierover tijdig te 
informeren. 
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Vrijwilligersmiddag

O m onze waardering voor de 
inzet van onze vrijwilligers 
te laten blijken, was er op 14 

maart een dankjewel-middag voor hen 
georganiseerd.
In totaal waren we deze middag met 
111 personen, garantie voor een 
gezellige middag dus!! 
De middag startte om 15.00 uur met 
koff ie en een petit fourtje. Hierna 
opende Stijn de middag door iedereen 
van harte welkom te heten en de laatste 
ontwikkelingen van Franciscus met de 
vrijwilligers door te nemen.

Marieke van Lisdonk nam het stokje van 
hem over door een korte samenvatting 
te geven over de cursus communiceren 
die al door het personeel was gevolgd 
en waarvoor vrijwilligers bij interesse 
eventueel ook een workshop kunnen 
volgen. Daarna was het tijd voor een 
borrel en gezellig samen kletsen.
Maar er was wat later op de middag ook 
nog een off icieel moment: er waren nl. 
ook vrijwilligers die door Stijn extra in 
het zonnetje werden gezet omdat ze 
respectievelijk 25 en 30 jaar vrijwilliger 
van Franciscus waren en wel: Ad 
Aarts 30 jaar, Annie v/d Velden, Truus 
Voermans en Ad Verheijen 25 jaar. Na 
een terugblik door Stijn wat ze allemaal 
aan vrijwilligerswerk hadden gedaan in 
al die jaren, ontvingen ze een mooie bos 
bloemen. Ook Riet van Hellemond werd 

in het zonnetje gezet: zij was inclusief 
haar dienstjaren als werknemer en 
aansluitend het vrijwilligerswerk al 50 
jaar aan zorgcentrum St Franciscus 
verbonden! Ook voor haar een mooie 
bos bloemen.
Door de keuken was intussen gezorgd 
voor een heerlijke Chinese maaltijd. 
Er werd met smaak gegeten en vele 
complimenten volgden!!

Rond 19.30 uur werd de avond 
afgesloten door een dankwoord van 
Bert Oomen die directie en personeel 
bedankte voor de geweldige middag.

Maar namens St Franciscus: dankjewel 
vrijwilligers!!! Zonder jullie inzet kunnen 
we niet realiseren wat we nu doen voor 
onze bewoners. 

Vrijwilligers 
bedankt!
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Meer bewegen

Bewegen is voor iedereen erg 
belangrijk. Iedere donderdag 
wordt door bewoners en 

buurtbewoners samen bewogen in de 
fysioruimte.
Het is een actieve middag waarbij de 
gezelligheid voorop staat en waarbij 
tevens uw (lach)spieren aan het werk 
zijn! Mocht u nu denken: gymmen…..
dat kan ik niet! Kom dan toch gewoon 
eens een kijkje nemen tijdens 1 van de 
gymgroepen op donderdagmiddag.

Samen met Ingrid Veroude 
(fysiotherapeute) ben ik bezig een 
beweegtuin in de voortuin van 
zorgcentrum St Franciscus te realiseren 
en uit te breiden als beweeglint door 
heel Gilze. Maar hier hoort u later meer 
over….

Hierbij wat foto’s van onze gezellige 
gymlessen.
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Receptie:
alle dagen geopend van 8.30 uur tot 
17.00 uur. In het weekend gesloten.

Winkeltje in Zorgcentrum 
Sint Franciscus:
Dagelijks geopend van 10.00 uur tot 
11.30 uur en van 13.00 uur tot 
18.00 uur. 

Fruit:
Dagelijks verkrijgbaar tijdens 
openingstijden van het winkeltje.

Geestelijke verzorging:
De pastorie is bereikbaar op 
woensdag- en donderdagochtend 
tussen 9.00 uur en 11.00 uur.
Voor noodgevallen kunt u bellen naar: 
06 83409787.
In het weekblad Gilze Rijen kunt u 
onder de parochieberichten altijd de 
meest recente ontwikkelingen lezen. 
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.
•  De heer J. Broeders: penningmeester 

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

(dochter app.10).
•   Mevrouw J. Wouters- Brouwers, 
   kamer 4. 
• De heer J. van Gool (app. 24T).
• Mevrouw De Vet – van Zon (app. 24E).

Winkeltje:
Cadeautip: in het winkeltje zijn 
waardebonnen verkrijgbaar die te 
besteden zijn in het winkeltje.

Geheugensteuntjes

1816_Franciscus_Ons_Franske_DEF.indd   18 08-04-19   10:50



Ons Franske | 19

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 Beenhakkers  tel. 06 - 21973003
•  Willeke Louws - van Beijsterveldt.  

tel. 161-453333 / 
   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.

Prikpost Diagnostiek Brabant:
Elke woensdag van 08.30 tot 09.30 uur 
is de prikpost van Diagnostiek Brabant 
(DB) in Lavendelhof van St. Franciscus 
aanwezig. Dit is zowel voor bewoners 
van St. Franciscus als voor de inwoners 
van Gilze.

Afscheid Corrie van Rijswijk

Vanaf 1997 heeft mevrouw 
Corrie van Rijswijk - Oomen 
de secretariaatsfunctie op 
voortreffelijke wijze verricht.
Na een periode van ruim 
22 jaar heeft zij het stokje 
overgedragen aan mevrouw 
Susan Strooper.  

De cliëntenraad heeft 
afscheid van Corrie genomen 
en haar hartelijk bedankt 
voor al haar positieve 
bijdragen. We wensen Susan 
heel veel succes en we zijn 
blij dat ze deze taak op zich 
wil nemen.
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T raditiegetrouw zijn we 
op woensdag 27 februari 
(de woensdag voor 

carnavalsweekend) in Franciscus 
gestart met de carnavalsavond.
Nieuw dit jaar was dat we de 
buurtbewoners ook de kans hebben 
gegeven hierbij aan te sluiten en hier 
werd ook enthousiast gebruik van 
gemaakt. De Vertoeverij zat helemaal 
vol met gezellig verklede bewoners 
en buurtbewoners. Het feest kon 
beginnen!!
We zijn gestart met een heerlijke 
Brabantse koffietafel met kroket, 
zult, spek etc. Want voordat je begint 

met carnaval vieren, moet je ervoor 
zorgen dat er een bodem in je maag zit 
nietwaar! Er werd dan ook met smaak 
gegeten!!

Rond de klok van 19.00 uur, nadat 
iedereen was voorzien van een 
drankje,  kwam prins Tinus met zijn 
gevolg de Vertoeverij binnen en na een 
welkomstwoord door Stijn werd de 
avond verder ingevuld met zang, dans, 
polonaise en natuurlijk de uitreiking 
van de jaarlijkse medailles.
Dit jaar was het de beurt voor: mevr. 
Van Trier, Nel Huijben, Annie Koks en 
mevr. De Bever.

Carnaval
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Prins Tinus had voor ieder een rijm:
Mevr. Van Trier: 
Gaat heel erg graag naar buiten
Loopt dagelijks met haar rollator haar rondje te fluiten
Is nog erg actief bij de gym
Bij optredens van koren en harmonie heeft ze ut naor heur zin
Ze gaat dan haar buurvrouw ophaole
En samen gaan ze naar beneden om te eten: schôôn verhaole
Ze kan overal ontzettend van genieten, kèk nou
Dè ziek nou zo gère en daorom un jaormedaille veur jou!

Mevr. Nel Huijben:
Gij bent bewoonster van de appartementen hier aon de straot
En neemt ook deel aan ut activiteitenpakket hier, al ist laot
Gij bent meej jouw 85 jaorige leeftijd als vrijwilligster nog actief
Koffieschenken op 3 aovonden is leuk en doede gij lief!
Jahaa, ok bij de bingo helpte gij
En daorom ok veur jou un enige echte Gilse jaormedaille van mij

Mevr. Annie Koks:
Ok gij woont in un appartement hier
Neemt deel aan de activiteiten van Franciscus meej plezier
En gij bent actief als vrijwilligster des mooi jow jow!
Gij helpt hier in de Vertoeverij bij spel- en bingomiddagen en modeshow!
As ge zo rond lopt te showen meej oe mooie taille
Dan verdiende unne echte geel blauwe jaormedaille 
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Mevr. De Bever
Gij bent erg muzikaol
En geniet dan ook heul erg van muziek, nie normaol
Gij kent erg veel leidjes om mee te zingen
En zit zelfs een bietje op oewe stoel te swingen
Gij bent erg sociaol, om aandere te helpen bende altijd bereid
5 daogen in de week met erg veel plezier vaar Lavendelhof, geheid
Gij bent goed bezig en nie fout:
Daorom veur jou ok ut enige echte dringersgatse goud!!

Carnaval vervolg

De avond werd afgesloten met een 
polonaise en hierna keerde de rust weer 
terug in de Vertoeverij.

Vanwege het slechte weer op zondag 
hebben we ’s morgens i.o.m. Windkracht 
11 besloten om de tent dit jaar niet te 
zetten.

Op maandagmorgen met de carnaval 
is Prins Tinus en zijn adjudant nog 
teruggekomen om de 2 100-jarigen 
te huldigen en wel mevr. Van Hoek-
Theeuwes die op 15 april 100 wordt en 
mevr. De Groot-van Beek die op 30 mei 
100 wordt. Beiden hebben enthousiast 
gereageerd op deze medaille-uitreiking.

Maandag stond er ook een 
muziekmiddag in de Vertoeverij op 
het programma. Theo Willemen had 
een heel leuk en muzikaal geheel 
gemaakt van oude carnavalopnames 
met geluid…helaas liet het geluid/ en 
beeldapparatuur ons wat in de steek. 

Gelukkig hebben we dit nog een beetje 
goed kunnen maken met de tv uit 
Lavendelhof  zodat we toch nog beeld 
hadden. Maar het was toch een hele 
gezellige muzikale middag. Theo heeft 
beloofd om dit in de zomermaanden 
nog eens over te doen met een 
zomermiddag!!

Op dinsdagmiddag hebben we de 
mooie Gilse optocht samen op het 
grote scherm in de Vertoeverij kunnen 
bekijken. Bert Huisman had tijdens de 
optocht een video-opname gemaakt 
en voor ons op DVD en USB-stick gezet. 
Mooi gedaan!!

Iedereen bedankt die dit jaar weer heeft 
bijgedragen aan een gezellige carnaval 
in zorgcentrum St Franciscus.
Volgend jaar hopen we wel op beter 
weer zodat we weer naar de optocht 
kunnen gaan kijken!!
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Psychologische zorg in St. Franciscus

Even voorstellen: 

Ik ben Diana Muitjens en ben als 
ouderenpsycholoog werkzaam 
op de kleinschalige woonvorm 

voor dementerende bewoners in St. 
Franciscus. Mijn werkzaamheden 
zijn diagnostiek, begeleiden en 
ondersteunen van de dementerende 
bewoners en/of hun familie. Ik werk 
nauw samen met de specialisten 
ouderengeneeskunde en neem deel 
aan de MDO-gesprekken. Verder geef ik 
omgangsadviezen aan het verzorgend 
personeel betreffende o.a het zorgpad 
onbegrepen gedrag en help ik bij het 
opstellen van bejegeningsplannen. De 
zorg en welzijn van de bewoners staat 
altijd voorop. 

Heeft u vragen voor mij dan kunt u 
mij bereiken via het zorgteam van de 
woonvorm.

Met vriendelijke groet, 
Diana Muitjens 
GZ psycholoog/ouderenpsycholoog

Gilse koffie

Ook voor 
Gilse koffie bent u 
welkom in zorgcentrum
St Franciscus
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Humor

Een man was een flink eind gaan wandelen. Toen kreeg hij dorst. Hij klopte aan 
bij een boerderij en vroeg een glas water. De man dronk de kom leeg, maar schrok 
plotseling van een grote hond, die aan een ketting woest stond te blaffen.
“Is dat een kwade hond?” vroeg hij aan de boerin.
“Nee’” zei ze. “Dat valt wel mee. Maar hij kan er niet goed tegen als er een vreemde 
uit zijn kom drinkt.”

Vrouw tegen haar man, die nogal veel 
bier drinkt: “Ik snap niet hoe je dat 
spul altijd kunt drinken, zonder dat je 
dorst hebt.”
Man: “Dat is nou precies hetzelfde als 
telkens in de spiegel te kijken, zonder 
dat je mooi bent.”

Kleine Hanneke van 5 jaar hoort voor 
het eerst het woord “knokkels”.
Ze gaat naar haar oudere broer en 
vraagt wat dat zijn.
Deze denkt even na, en zegt: 
“”knokkels, dat zijn die kleine 
elleboogjes aan mijn vingers.”

Onderwijzer: “Wat hebben olifanten, dat andere 

dieren niet hebben?“

Keesje: “Jonge olifantjes, mijnheer”
Lotte ziet voor het eerst een pauw.“Kijk eens moeder”, roept ze. “Daar staat een kip in bloei.”

Een beroemdheid is iemand 
die jarenlang zijn best doet 
om beroemd te worden 
en als hij beroemd is een 
donkere bril opzet, om te 
voorkomen dat iemand hem 
herkent.
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Recept (van mijn moeder Wil Vermeulen-Aarts )  

KOYOBANO      
(een prima manier om je overrijpe 
bananen te verwerken)

Nodig voor 2 personen:
• 1 banaan
•  1 afgestreken eetlepel koffiepoeder 

(Nescafé of instantkoffie)
•  1 afgestreken eetlepel bruine 

basterdsuiker
•  +/- 200 ml yoghurt met eventueel naar 

smaak wat suiker erdoor
• spuitbus slagroom
•  theelepeltje hagelslag of gekruimelde 

nootjes voor de versiering
•  (i.p.v. yoghurt kan men ook vla 

gebruiken, maar dat is een stuk zoeter)

Bereiding:
•  Pureer de banaan met vork of 

staafmixer.
•  Doe hier de basterdsuiker en koffie bij, 

en meng dit goed.
•  Laat het prutje een half uurtje staan 

zodat de koffie goed op kan lossen.
• Daarna even roeren.

•  Pak een mooi hoog glas of een ijscoupe.
•  Bananenprutje opdelen over twee 

glazen en doe hier de yoghurt over.
•  Maak het geheel af met een toef 

slagroom en de nootjes of hagelslag.

En je hebt een heerlijk toetje. 
Smakelijk!!!

Voorjaar
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Puzzel

1  Het hazenpad kiezen.

2  De aap komt uit de mouw.

3  Op zijn pootjes terechtkomen.

4  Onkruid vergaat niet.

5  Hij ziet alle kleuren van de regenboog.

6  Zijn hart vasthouden.

7  Voor iemand duimen.

8  Iets uit zijn duim zuigen.

9  Met de deur in huis vallen.

10 Rammelen van de honger.

11 Geen pottenkijkers nodig hebben.

12 Wie niet horen wil, moet maar voelen.

Zet de juiste zin op de juiste plaats en 
lever uw oplossing snel in 
in de daarvoor bestemde brievenbus 
van Ons Franske!  
Wie weet wint u dit keer wel de 
verrassingsprijs!

-   Dit zeg je als je wilt dat iemand 
   geluk heeft.

- Ontzettend veel honger hebben.

- Op de vlucht slaan.

- Iets verzinnen.

-   De waarheid komt onverwacht aan 
   het licht.

-  Wie niet wil luisteren, moet de 
gevolgen maar dragen.

- In orde komen, goed aflopen.

- Geen nieuwsgierigen willen.

-  Iemand die waardeloos is of weinig 
betekenis heeft, blijft het langst leven.    

- Bang zijn dat er iets erg gebeurt.

- Meteen zeggen waar je voor staat.

-  Hij heeft een klap tegen zijn hoofd 
gekregen.

De vorige puzzel is gewonnen door: de heer Timmermans van kamer 38. 
Hij ontvangt binnenkort de verrassingsprijs van ons.
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Werken bij zorgcentrum St Franciscus

Karen en Aniek werken weer bij 
Zorgcentrum St. Franciscus

'Ik miste de warme sfeer en de fijne 
samenwerking'

Kleinschalig, informeel, gemoedelijk, 
gastvrij. Dat is waar St. Franciscus 
voor staat. Met het streven naar 
een zo hoog mogelijke kwaliteit van 
leven voor de bewoners, waarbij 
onafhankelijkheid en vrije keuze 
centraal staan. 

Daarbij spelen alle betrokkenen hun 
eigen belangrijke rol: bewoners, 
mantelzorgers, vrijwilligers en 
medewerkers. Uitgangspunt is een 
warme en veilige omgeving waarin 
het prettig wonen en werken is. Het 
lijkt vanzelfsprekend maar Karen en 
Aniek hebben ervaren dat dit niet 
altijd het geval is. Ze werkten bij 
St. Franciscus, kozen voor een baan 
elders, maar kwamen na een tijdje 
weer graag terug naar Gilze. 
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'De functie die ik graag wilde, bleek bij 
Franciscus niet mogelijk. Daarom ben 
ik ergens anders gaan werken,' aldus 
medewerker Welzijn en Dagbesteding 
Aniek van Kimenai. Ze vertrok in 
mei 2018 en kwam weer in dienst 
in december vorig jaar. Waarom? 
'Ik miste de warme sfeer en de fijne 
samenwerking. Ook merkte ik hoe 
prettig het kleinschalige is. Niet alleen 
de naam van de directeur kennen, 
maar ook weten hoe hij eruit ziet en 
hem regelmatig spreken. De korte 
lijnen maken dat ik fijner kan werken. 
Je voelt je ook gehoord, er is ruimte 
voor jouw ideeën.' 

Karen van Dongen (verzorgende IG, 
preventiemedewerker en ergocoach) 
sluit zich daarbij aan. Ze vertrok in 
januari 2016 en keerde een jaar later 
terug. 'Mijn ervaringen hier waren 
goed, maar omdat ik dichter bij huis 
aan de slag kon, heb ik de stap gezet. 
Al snel merkte ik dat op deze nieuwe 
werkplek geen goede structuur was. 
Er werden teveel taken naar ons 
toegespeeld waardoor er te weinig tijd 
voor de bewoners was. Zaken werden 
slordig afgehandeld, we werden 
teveel aan ons lot overgelaten. Dat 
zorgde voor overbelasting, onrust 
en veel ziekteverzuim. Ik hecht veel 
waarde aan structuur, duidelijke 
afspraken, een degelijk beleid en het is 
belangrijk dat je gehoord wordt. Alles 

in balans, voor mij maar zeker voor 
de bewoners. Verder is het voor mij 
essentieel dat je je kunt ontwikkelen. 
Dat is binnen Franciscus allemaal te 
vinden. Werkdruk zal in de zorg altijd 
blijven, maar ik ervaar de werkdruk 
bij Franciscus heel anders dan op mijn 
vorige werkplek.'
En is de terugkeer bij Franciscus 
bevallen? Aniek: 'Ik ben heel blij dat 
ik die stap heb gezet. Het was als 
een warm bad, zo welkom voelde ik 
me. Terug op mijn oude, vertrouwde 
plekkie, waar ik mijn mening mag laten 
horen en waar ik met nieuwe ideeën 
mag  komen, projecten mag opzetten 
en begeleiden. Omdat ik me hier thuis 
voel en kan zijn wie ik ben, kan ik mijn 
functie met liefde en plezier uitvoeren.' 
Karen heeft dezelfde ervaring: 'Het 
personeel binnen Franciscus was altijd 
al warm en collegiaal. Collegialiteit 
is een groot goed waardoor je samen 
veel kunt dragen en bereiken. Ook 
vond ik het destijds al bijzonder dat de 
directeur zich zo gemakkelijk tussen 
bewoners en personeel beweegt. Hij 
weet wat er leeft. Gezien mijn ervaring 
heb ik niet eens nagedacht over een 
ander huis. Mijn werkplek moet als een 
tweede huis zijn, want je bent er een 
groot deel van je tijd. En St. Franciscus 
is dat voor mij zeker. Er is niet alleen 
warme zorg, maar ook warmte voor het 
personeel.'
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Mobieltje Moeder

Mobieltje

Ik ga een kistje timmeren
en hang het buiten neer
leg daar dan jouw mobieltje in
dan praten we wat meer.

Want kom je bij me op bezoek
dan geef ik jou mijn tijd
want jij komt toch naar mij
voor wat gezelligheid.

Niet dat ik stil moet toezien
hoe jij met de buitenwereld praat
jou zien lachen en maar typen
niet wetend waar het over gaat.

Daar zit ik dan stil en verloren
mijn tijd gevend aan die persoon
die geen aandacht voor mij heeft
alleen maar voor z’n telefoon.

Vandaar m’n kistje bij de deur
leg daar de buitenwereld in
want dan kom je echt voor mij
dan heeft mijn tijd voor jou ook zin
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Jaarvergadering cliëntenraad 

Op dinsdag 26 maart vond 
de jaarvergadering met de 
Cliëntenraad plaats in onze 

Vertoeverij. Alle bewoners/cliënten 
van St. Franciscus waren hiervoor 
uitgenodigd. De volgende punten 
stonden op de agenda: 

•  Opening 
•  Voorstellen nieuwe secretaris 
•  cliëntenraad 
•  Activiteiten cliëntenraad  
•  Kascontrole door de heer Broeders
•    Clienttevredenheidsonderzoek door de 

heer Kanters 
•  Ontwikkelingen door de heer Kanters 
•  Vragen vanuit cliënten 
•  Korte pauze 
•  Veiligheid door de heer Van Kerkoerle 
•  Rondvraag 
•  Sluiting 

Het was een positieve vergadering die 
afgesloten werd met een hapje en een 
drankje.  

Als aanvulling hieronder nog wat extra 
informatie over de rechten bij een Wlz-
indicatie: 

Wij vinden het belangrijk dat u precies 
weet waar u recht op heeft als u op 
basis van een Wlz-inidcatie in een 
zorginstelling zoals St. Franciscus 
verblijft. Het Zorginstituut Nederland 
bepaalt namens de overheid welke 
rechten aan een Wlz-indicatie ontleend 

kunnen worden. Vroeger was hier een 
folder voor beschikbaar, maar Het 
Zorginstituut Nederland brengt geen 
folders meer uit over de zorg in een 
Wlz-instelling. Alle informatie staat 
tegenwoordig op internet en hier 
kunt vinden op welke zorg u als cliënt 
aanspraak kan maken. Alle informatie 
over de zorg in een Wlz-instelling kunt 
u vinden in het Wlz-kompas van het 
Zorginstituut Nederland. Het overzicht 
kunt u vinden op onze website: Wij 
vinden het belangrijk dat u precies 
weet waar u recht op heeft als u op 
basis van een Wlz-inidcatie in een 
zorginstelling zoals St. Franciscus 
verblijft. Het Zorginstituut Nederland 
bepaalt namens de overheid welke 
rechten aan een Wlz-indicatie ontleend 
kunnen worden. Vroeger was hier een 
folder voor beschikbaar, maar Het 
Zorginstituut Nederland brengt geen 
folders meer uit over de zorg in een 
Wlz-instelling. Alle informatie staat 
tegenwoordig op internet en hier 
kunt vinden op welke zorg u als cliënt 
aanspraak kan maken. Alle informatie 
over de zorg in een Wlz-instelling kunt 
u vinden in het Wlz-kompas van het 
Zorginstituut Nederland. Op de volgende 
website kunt u deze informatie vinden: 
https://www.zorginstituutnederland.nl/
Verzekerde+zorg/w/wlz-kompas. 
Bovenstaande informatie is ook terug te 
lezen op onze eigen website. 
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www.stfranciscus.nl
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