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We hebben 
genoten van een 
heerlijke zomer!



2 | Ons Franske Ons Franske | 3

Voorwoord van de directie

De herfst staat weer voor de 
deur en de zomerperiode loopt 
daarmee op zijn eind. Een mooi 

moment om te kijken hoe we er nu 
voorstaan en wat ons nog te wachten 
staat richting het einde van dit jaar.

Zoals in het vorige Franske 
aangegeven, was het plan om veel tijd 
en energie te investeren in de leef- en 
woonomgeving van St. Franciscus. Zo 
is er de afgelopen periode inmiddels 
een nieuwe woonkamer in het oude 
verzorgingshuis gerealiseerd. Deze zit 
naast de ruimte voor de dagopvang, 
die ook in zijn geheel is opgefrist. In het 
Atrium hebben we nu de beschikking 
over een snoezelruimte; hier kunnen 
onze bewoners genieten van een 
heerlijk bubbelbad. Tevens is een 
begin gemaakt met de tuin. Daardoor 
hebben we nu extra parkeerplaatsen 
aan de voorkant van het gebouw en 
een voetpad van de voorkant van het 
gebouw naar het terras. In het najaar 
zullen we hiermee verder gaan en 
de aanplanting van de tuin verder 
oppakken. Ook worden dan in het 
oude verzorgingshuis de zusterposten 
omgebouwd naar gezellige 
koffiehoekjes.

Maar ook belangrijk is dat we onszelf 
blijven ontwikkelen als het gaat om 
handige middelen en technieken 
om het werk en de onderlinge 

communicatie makkelijker te maken 
en dat we zodoende tot de moderne 
zorginstellingen blijven behoren. 
Ook daar is de afgelopen maanden 
achter de schermen de nodige 
vooruitgang geboekt. Inmiddels 
werkt de zorg met een medicatieapp. 
Alle toegediende medicatie wordt 
nu digitaal afgetekend. Er zijn geen 
papieren medicatielijsten meer en 
het bestellen van nieuwe medicatie 
gebeurt nu met een druk op de knop. 
Aanvullend hebben we inmiddels 
ook een app klaarstaan die we gaan 
gebruiken voor alle communicatie met 
medewerkers, vrijwilligers, familie & 
mantelzorgers en mensen uit Gilze en 
omstreken. Deze app bevat straks alle 
nieuwsberichten, vacatures, etc. maar 
biedt ook de mogelijkheid om een 
afspraak te maken met bijvoorbeeld 
de wijkverpleegkundige. Als het goed 
is, zult u tot slot voor het uitkomen van 
de volgende editie van ‘Ons Frankse’ 
kunnen zien dat alle medewerkers 
met een mobiele telefoon rondlopen 
in plaats van de telefoon die ze 
nu hebben. Het gebruiken van 
diverse apps wordt dan niet alleen 
eenvoudiger, ook de mobiele telefoon 
is straks het middel voor medewerkers 
om het werk makkelijker te doen. Zij 
kunnen dan van elkaar zien wie er 
aan het werk is en wie er op welke 
alarmoproep reageert. Zeker zo fijn 
is dat de mobieltjes straks ook de 

signalen van de leefcirkels en de 
beelden van de slimme camera’s 
doorgeven. De volgende keer zal ik 
toelichten wat deze laatste twee zaken 
aan de vrijheid en privacy van onze 
bewoners kunnen gaan bijdragen. 

Wellicht heeft u gemerkt dat ik 
hierboven een aantal keer de term ‘het 
oude verzorgingshuis’ heb gebruikt. 
Dat komt omdat het verzorgingshuis 
eigenlijk langzaam maar zeker 
net als de ‘groepswoningen’ een 
verpleeghuis aan het worden is. 
De indicaties worden steeds hoger 
en de zorgzwaarte neemt toe. De 
bewoners worden hier dus meer en 
meer verpleegd. Het enige verschil 
is dat ze niet in groepsvorm wonen 
maar individueel. Daarom is het idee 
ontstaat om het ‘individueel wonen’ 
te gaan noemen i.p.v. verzorgingshuis. 
Wellicht dat u deze term de komende 
tijd dus meer zult gaan horen.

De verpleeghuiszorg zal zich de 
komende jaren blijven ontwikkelen. 
Er komen veel meer ouderen en de 
arbeidsmarkt wordt alleen maar 
krapper. Dit betekent dat de zorg 
de komende jaren voor een enorme 
uitdaging komt te staan. Hoe deze 
uitdaging er precies uitziet en hoe 
wij als St. Franciscus hier het beste 
mee om kunnen gaan, wil ik graag 
uiteenzetten in een apart boekje. 

Dit is dus iets dat u ook deze herfst 
kunt verwachten. 

Voldoende ontwikkelingen dus weer 
en ook nog genoeg om naar uit te 
kijken. Tot de volgende editie van ‘Ons 
Franske’.

Met vriendelijke groet,
Stijn Kanters
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B ijna iedereen is weer terug 
van zijn/haar welverdiende 
vakantie en is weer aan de slag, 

zo ook de redactie van Ons Franske. 
Ook deze keer weer voor iedereen 
wat leesplezier, puzzelplezier, wat 
nieuwtjes, pv-nieuws en wat wist-u-
datjes. Kortom voor ieder wat wils.

Zoals andere keren, geniet ervan en 
zijn er ideeën voor Ons Franske, geef ze 
dan door aan de redactie. We zullen er 
zeker ons voordeel mee doen. Iedereen 
veel leesplezier.

groetjes van de redactieleden,
Hannie, Myriam, Liza en Chantal
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Colofon

Ons Franske verschijnt 3x per jaar en is 
een uitgave van zorgcentrum St. Franciscus
Oplage: 400 stuks
Redactie:  Hannie Jansen, Liza Hendrickx,  

Chantal Ermen, Myriam Aarts
Redactieadres:  maarts@stfranciscus.nl  

(Myriam Aarts)
Grafisch ontwerp: MEO

Afscheid genomen van 3 collega’s tijdens 
een gezellig etentje:
•   Wies de Vet stopt met werken en gaat 

genieten van haar pre-pensioen
•   Lisette Beenhakkers: gaat de opleiding 

volgen van verzorgende binnen 
zorgcentrum St Franciscus

•   Lia Broeders heeft een andere functie 
aangenomen en is nu werkzaam in de 
Vertoeverij.

Afscheid collega’s

Bedankt namens Wies

Ons Franske | 5

Afscheid Wies de Vet
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100-jarigen Franciscus-app

Z owel mevrouw Van Hoek als 
mevrouw De Groot kunnen 
terugkijken op een onvergetelijke 

100ste verjaardag.
Het feest met de familie, de receptie 
in zorgcentrum St Franciscus voor 
bewoners en personeel en natuurlijk het 
bezoek van de burgemeester!
Van allebei prijken hun foto’s nu in de 
galerij van de 100-jarigen op Eikenlaan!

De afgelopen maanden is hard 
gewerkt aan een app waarmee 
we voortaan iedereen per direct 

kunnen informeren over de laatste 
ontwikkelingen binnen Zorgcentrum 
St. Franciscus. Voor medewerkers 
hadden we hiervoor 1x per maand de 
nieuwsbrief, deze komt vanaf heden te 
vervallen. Voor de bewoners blijven we 
het nieuws uiteraard op onze schermen 
plaatsen maar daarnaast kunnen 
de bewoners ook gebruikmaken 
van de app. En natuurlijk is de app 
ook bedoeld voor onze vrijwilligers, 
mantelzorgers, familieleden en 
iedereen die interesse heeft in 
Zorgcentrum St. Franciscus.

Maar deze app bevat nog veel meer 
leuke opties dan alleen het laatste 
nieuws. Zo kunt u als u binnen 
St. Franciscus bent, via de app 

tijdschriften, nieuwsbladen en recepten 
lezen of u kunt digitale spelletjes spelen 
(goed om de hersenen te trainen). Er is 
veel mogelijk. Daarnaast is via deze app 
ook het laatste nieuws van Gilze te lezen 
of de plaats waar u zich op dat moment 
bevindt. Als u de app geopend heeft, 
kunt u ons zorgcentrum opzoeken in 
deze app en bij uw favorieten plaatsen 
zodat St. Franciscus altijd meteen in 
beeld komt.

Ook nieuwsgierig geworden? Ga snel 
naar de appstore van uw mobiele 
apparaat om de app te downloaden. 
De naam van de app is ENJOJ. Voor 
medewerkers wordt een aparte 
inlogpagina gemaakt, hierover worden 
de medewerkers apart geïnformeerd. 

Veel plezier met onze nieuwe 
Franciscus-app!
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Avond4daagse

D it jaar hebben we met de 
bewoners voor de 15e 
keer meegelopen met de 

avond4daagse in Gilze en het waren 
weer 4 gezellige avonden. 
Onze bewoners hebben weer 
enorm genoten van de routes door 

Gilze, de bekenden die ze op straat 
tegenkwamen, de verzorging onderweg 
in de vorm van drinken, krentenbollen, 
appelflappen, ijsjes van stichting OPA 
en de heerlijke appeltjes.
We hebben het gelukkig (op een paar 
druppeltjes na) 4 avonden droog 
gehouden zodat we op vrijdagavond 
onze welverdiende medailles en bosjes 
bloemen in ontvangst konden nemen.
Bedankt organisatie van de Locht en 
al jullie vrijwilligers voor de goede 
organisatie en natuurlijk ook bedankt 
onze familieleden en vrijwilligers voor 
het duwen van de rolstoelen!! We 
hebben het al vaak gezegd maar het is 
zonder meer waar: zonder jullie zijn we 
nergens!!



SEPTEMBER
Wat Floraliabezoek VZH

Wanneer Maandag 16 september
Waar Floraliatuin

Aanvang 13.45 uur verzamelen
Voor Bewoners VZH en Lavendelhof

Wat Koersbal ochtend
Wanneer Dinsdag 17-24 september

Waar Atrium
Aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur

Voor Bewoners VZH

Wat Spelmiddag
Wanneer Dinsdag 17-24 september

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners

Wat Koersbal KSW
Wanneer Dinsdag 17-24 september

Waar Atrium
Aanvang 15.00 uur

Voor Bewoners KSW

Wat MBVO
Wanneer Donderdag 19-26 september

Waar gymruimte
Aanvang 13.30 uur tot 14.10: 

1e groep
14.20 uur tot 14.50 uur: 
2e groep
15.00 uur tot 15.50 uur: 
3e groep

Wat Bingo KSW
Wanneer Vrijdag 20 september

Waar Atrium
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners KSW

Wat Spelmiddag
Wanneer Maandag 23 september

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners

Wat Bingo
Wanneer Vrijdag 27 september

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Uitstapje Beekse Bergen
Wanneer Maandag 30 september

Waar Hilvarenbeek
Aanvang 12.30 uur vertrek bussen

Voor Bewoners

OKTOBER
Wat Koersbal ochtend

Wanneer Dinsdag 1-8-15-22-29 
oktober

Waar Atrium
Aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur

Voor Bewoners

Wat Koersbal KSW
Wanneer Dinsdag 1-8-15-29 oktober

Waar Atrium
Aanvang 15.00 uur

Voor bewoners KSW

Wat Spelmiddag
Wanneer Dinsdag 1-8-15 oktober

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners

Wat MBVO
Wanneer Donderdag 3-10-17-24-31 

oktober
Waar gymruimte

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

Wat Kermiswandeling
Wanneer Maandag 7 oktober

Waar Gilze
Aanvang zie uitnodiging

Voor Bewoners

Wat Schoenenverkoop
Wanneer Dinsdag 8 oktober

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur tot 16.00 uur

Voor Iedereen

Wat Wandelmiddag
Wanneer Vrijdag 11 oktober

Waar Omgeving Gilze
Aanvang 13.45 uur verzamelen

Voor Bewoners VZH

Wat Bingo
Wanneer Vrijdag 18 oktober

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Optreden Schipperskoor de 
Doorsluizers

Wanneer Dinsdag 22 oktober
Waar Vertoeverij

Aanvang 14.00 uur aansluitend in 
Atrium voor bewoners KSW

Voor Bewoners

Wat Bingo KSW
Wanneer Vrijdag 25 oktober

Waar Atrium
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners KSW

NOVEMBER
Wat Spelmiddag

Wanneer Maandag 4-11-18-25 
november

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners

Wat Bloemstukjes maken
Wanneer Dinsdag 5 november

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.15 uur

Voor Bewoners
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Activiteitenkalender



Wat Koersbal ochtend
Wanneer Dinsdag 12-19-26 

november
Waar Atrium

Aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur
Voor Bewoners VZH

Wat Koersbal KSW
Wanneer Dinsdag 12-19-26 

november
Waar Atrium

Aanvang 15.00 uur
Voor Bewoners KSW

Wat MBVO
Wanneer Donderdag 7-14-21-28 

november
Waar gymruimte

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

Wat Optreden Da Capo
Wanneer Vrijdag 8 november

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners

Wat Najaar markt
Wanneer Dinsdag 12 november

Waar Vertoeverij
Aanvang 15.00 uur tot 18.00 uur

Voor Iedereen

Wat Bingo KSW
Wanneer Vrijdag 15 november

Waar Atrium
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners KSW

Wat Wandelmiddag
Wanneer Vrijdag 15 november

Waar naar vogelshow Gilze
Aanvang 13.45 uur verzamelen

Voor Bewoners VZH

Wat Optreden Sjowenso
Wanneer Dinsdag 19 november

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners

Wat OPA middag
Wanneer Woensdag 20 november

Waar KC de Schakel
Aanvang zie uitnodiging

Voor Bewoners

Wat De Brug Mode
Wanneer Dinsdag 26 november

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.15 uur

Voor Iedereen

Wat Bingo
Wanneer Vrijdag 29 november

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners en buurtbewoners

DECEMBER
Wat Spelmiddag

Wanneer Maandag 2-9-16-23 
december

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur

Voor Bewoners en buurtbewoners

Wat Koersbal ochtend
Wanneer Dinsdag 3-10-17-31 

december
Waar Atrium

Aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur
Voor Bewoners VZH

Wat Koersbal KSW
Wanneer Dinsdag 10-17- (31) 

december
Waar Atrium

Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners KSW

Wat Sinterklaas middag
Wanneer Dinsdag 3 december

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.15 uur

Voor Bewoners

Wat MBVO
Wanneer Donderdag 5-12-19 

december
Waar gymruimte

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

Wat Bingo KSW
Wanneer Vrijdag 13 december

Waar Atrium
Aanvang 14.40 uur

Voor Bewoners KSW

Wat Lichtjeswandeling
Wanneer Maandagavond 

16 december
Waar Gilze

Aanvang 17.45 uur verzamelen
Voor Bewoners

Wat Kerstviering
Wanneer Donderdag 19 december

Waar Vertoeverij
Aanvang 15.30 uur

Voor Bewoners

Wat Kerst optreden Tjerry en 
Mariska

Wanneer Vrijdag 20 december
Waar Vertoeverij

Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners VZH

Wat Kerstoptreden Bart v Loon
Wanneer Vrijdag 20 december

Waar Atrium
Aanvang 15.30 uur

Voor Bewoners KSW

Wat Oudejaarsbingo
Wanneer Dinsdag 31 december

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.40 uur

Voor Bewoners en buurtbewoners
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Vervolg activiteitenkalender
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Bezoek melkveebedrijf Josten

Op vrijdagmiddag 17 mei hebben 
we een bezoek gebracht aan 
het melkveebedrijf Josten aan 

de Vossenberg in Gilze. Rond 14.45 uur 
vertrokken we onder een stralende 
zon te voet in een lange stoet richting 
Vossenberg waar we buiten bij de 
melktap werden opgewacht door Sylvia 
en Marcel, de eigenaren van het bedrijf. 
We werden welkom geheten met een 
glas verse melk recht van de koe en 
niet verwacht maar eerlijk is eerlijk: het 
smaakte erg lekker. Vol van smaak en 
toch niet vet.

Daarna gingen we naar de schuur 
waar de koffie met zelfgebakken 
appeltaart door de moeder van Marcel 
op ons stonden te wachten (oma’s 
appeltaart!!). Erg gezellig om met z’n 
allen tussen de balen hooi te zitten. 
Marcel heette ons allen welkom en 
vertelde in het kort de geschiedenis 
van het bedrijf: zij hebben het bedrijf in 
2006 overgenomen en zijn ondertussen 

uitgegroeid tot een bedrijf met 110 
melkkoeien en 65 kalveren. Ze melken 
de koeien 2x daags in een zij-aan-zij 
melkstal en jaarlijks leveren ze meer 
dan een miljoen liter melk aan Friesland 
Campina. Sinds 2017 hebben ze een 
melktap waar mensen zelf verse, rauwe 
melk kunnen tappen (met de smaak van 
vroeger!).

Na nog een 2e rondje koffie werd 
de groep in 3-en gesplitst voor de 
rondleiding: 1 groep ging met Sylvia 

mee voor uitleg in de kalverstal, 1 groep 
met de vader van Marcel voor de stal 
met de zwangere koeien en 1 groep 
met Marcel voor de “gewone” stal met 
melkkoeien. Op het eind van de middag 
had iedereen het gehele bedrijf gezien 
met de daarbij behorende uitleg en 
verzamelden we buiten bij het kleinste 
kalfje voor onze wandeling terug naar 
Franciscus.
We willen Sylvia en Marcel (en opa en 
oma) heel hartelijk bedanken voor de 
gastvrije en enthousiaste ontvangst, 
we hebben een erg fijne en leerzame 
middag gehad!!
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Even voorstellen

Mijn naam is As'ad Rahmon, 
specialist ouderengeneeskunde 
van Gericare. Ik ben sinds 2001 

werkzaam in het verpleeghuis en heb 
mijn vervolgopleiding tot specialist 
ouderengeneeskunde aan de Radboud 
UMC te Nijmegen afgerond en mijn 
stageperiode heb ik bij de Volckaert 
gelopen.
Vanaf 2003 tot 2011 heb ik als specialist 
ouderengeneeskunde in de Volckaert 
gewerkt. Daarna als lid van de 
maatschap Gericare in Thebe Zuidoost, 
Thebe Breda, stichting Maasduinen en 
St. Franciscus. Momenteel ben ik ook 
werkzaam bij de stichting Maasduinen 
als actief waarnemer en bij Thebe West 
Brabant in Breda. Mijn aandachtsgebied 
is de geriatrische revalidatiezorg. In 
2009 heb ik mijn kaderopleiding tot 
kaderarts geriatrische revalidatie aan 
de Vrije Universiteit te Amsterdam 
afgerond.
Naast het runnen van de geriatrische 
revalidatieafdeling in Thebe Breda, 
werk ik op verschillende kleinschalige 
psychogeriatrische afdelingen binnen 
stichting Maasduinen en Thebe Breda. 
Vanaf 1 november 2019 zal ik ook 
werkzaam zijn in Park Zuiderhout Te 
Teteringen. Tot mijn werkzaamheden 
behoort tevens het opzetten van 
revalidatie-unit en long stay unit voor 
cliënten met de Ziekte van Parkinson 
binnen Thebe West Brabant in Breda.

Ik ben getrouwd en heb 2 dochters. De 
oudste studeert Voeding en Gezondheid 
aan de Universiteit Wageningen. 
De jongste studeert HPOV aan de 
hoge school te Leiden. Mijn vrouw is 
werkzaam als stewardess bij de KLM. 

Ik vind het erg leuk om uitgebreid voor 
vrienden te koken. Niet alleen thuis 
maar ook tijdens de kooklessen die 
ik volg samen met mijn kookmaten. 
Tevens heb ik een vriendengroep met 
wie ik een paar keer per jaar een lang 
weekend ga zeilen.

Meestal ben ik op woensdag te vinden 
bij Zorgcentrum St. Franciscus. Mocht u 
vragen hebben, spreek mij gerust aan. 
Tot ziens!

Gils Meezingkoor

Voor de vakantieperiode stond er nog 
een optreden gepland van het Gils 
Meezingkoor. Alle koorleden stonden 
klaar voor het optreden, de enige die 
we nog misten, was de dirigent. Wat 
nu? Goof wil wel eens invallen voor de 
dirigent maar die was op vakantie…..

Gelukkig was er iemand van het koor, 
Greetje Tuitelaars, die wel eens gezegd 
had dat het haar droom was om het 
koor een keer te dirigeren. Nou…die 
wens kon ze vanmiddag waarmaken!! 
Na even onwennig voor het koor te 
hebben gestaan, ging het haar erg goed 
af!! Compliment hoor!!

Iedereen heeft weer heerlijk mee 
kunnen zingen deze middag. En na het 
optreden in de Vertoeverij ging er nog 
een klein groepje koorleden, inmiddels 
met eigen dirigent, naar het Atrium om 
voor de bewoners van het kleinschalig 
wonen nog een half uurtje te zingen. 
En ook zij hebben weer genoten van het 
optreden!!
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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

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) aanwezig op kr 8 Eikenlaan van 
St. Franciscus. Dit is zowel voor bewoners 
van St. Franciscus als voor de inwoners 
van Gilze.

Herfst



20 | Ons Franske Ons Franske | 21

Op vrijdag 26 april 2019 heeft 
José Jacobs, voorzitter van de 
Cliëntenraad, de onderscheiding  

Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
ontvangen uit handen van burgemeester 
Boelhouwer. 
Het was een hele klus voor de mensen 
die de onderscheiding aangevraagd 
hadden om dit geheim te houden voor 
José. Nog moeilijker was hoe haar die 
ochtend thuis te houden.
Een oud-collega vroeg haar of ze nog 
eens een scholing over diabetes in het 
ziekenhuis van Tiel wilde geven. Dit was 
heel acceptabel voor haar omdat ze 
dat zo vaak gedaan had. Echter terwijl 
ze in de waan was dat ze opgehaald 
werd, stond de burgemeester voor de 
deur. José had er helemaal geen idee 
van wat er aan de hand was en zei: 
‘goedemorgen burgemeester, ik denk 
dat u verkeerd bent.’  De burgemeester 
gaf aan dat hij echt voor José kwam en 
vroeg haar naar buiten te komen. José 
schrok enorm toen ze haar familie en 
vele vrienden op straat zag staan. Ze was 
sprakeloos.
Na een mooie toespraak van de 
burgemeester werd het ereteken 
opgespeld. Natuurlijk onder het scherp 
toezien van een hele trotse vader. De 
spanning was gebroken en de zwager 
van José liet de champagne vloeien. En 
dat al op de vroege morgen.
De volgende verassing was dat alle 
vrienden uitgenodigd waren om 
er samen in de Vertoeverij van St. 

José Jacobs koninklijk onderscheiden Stoofpot met Geroosterde Pompoen

Wat heb je nodig voor een grote pan 
(voor circa 4 personen):
• 750 gram stoofvlees in stukjes gesneden
• 1 ui
• 2 teentjes knoflook
• 150 gram aardappelen
• 1/2 pompoen
• 250 ml rode wijn
• 1 laurierblad
• paar takjes verse tijm
• paar takjes verse rozemarijn
• Peper en zout naar smaak
• Olie om in te bakken
• blokje bouillon (optioneel)

Verwarm de oven voor op 
180 graden Celsius. Snijd de 
pompoen in blokjes, plaats ze 

op een bakplaat bedekt met bakpapier. 
Druppel wat olie, peper en zout naar 
smaak op de pompoen en plaats de 
bakplaat in de voorverwarmde oven 
voor zo’n 30-40 minuten.
Je kunt ook alvast beginnen aan het 
stoofpotje. Doe wat olie in de pan 
en voeg de ui en knoflook (in stukjes 
gesneden) samen met het vlees 
erbij.  Wanneer het vlees aan beide 

kanten gebakken is voeg je water en 
de verse kruiden toe tot het vlees 
‘ondergedompeld’ is, zet het vuur laag 
en laat het geheel sudderen.
Wanneer de helft van het water 
verdampt is kun je je bouillon blokje 
eventueel toevoegen als je wat 
extra smaak wilt. Snijd daarna de 
aardappelen in blokjes en doe deze 
bij je stoofpot. Voeg opnieuw water 
toe tot alles ondergedompeld is en 
voeg nu ook de wijn toe. Zet de deksel 
op de pan en laat dit geheel op een 
laag vuur sudderen. Check om de 30 
minuten of alles nog lekker suddert en 
niet is gaan plakken onderin de pan. Je 
zult waarschijnlijk en paar keer water 
moeten toevoegen.
Vergeet niet de pompoen uit de oven 
te halen als deze klaar is (lichtelijk 
gebruind en zacht)
Nu is het aan jou hoelang je het 
stoofpotje wilt laten sudderen, hoe 
langer hoe zachter het vlees. Dit kan 1 
uur maar dit kan ook 4 uur zijn (en alles 
ertussenin). Zorg er in ieder geval voor 
dat je 5 minuten voor het opdienen 
de pompoen erbij doet en het mee 
laat verwarmen. De smaak van de 
geroosterde pompoen zal het geheel 
heerlijk maken!

Tip: probeer bij elke hap (voor zover 
mogelijk) een stukje vlees, pompoen 
en aardappel tegelijk naar binnen 
te werken, die smakencombinatie.. 
HEMELS!

Franciscus weer een feestje van 
te maken. Het was een geweldige 
happening.
Na alle verwennerij bij St. Franciscus 
ging de hele club genieten van een 
gezellige lunch.
‘s Avonds werd José met haar familie 
weer verwacht in het gemeentehuis 
waar ze weer in het zonnetje is gezet. 
Er was een prachtig optreden van onze 
harmonie. Het was een dag om nooit 
meer te vergeten.

Koning Willem Alexander nodigt ieder 
jaar met Prinsjesdag een aantal mensen 
uit die een onderscheiding hebben 
gekregen. José mag 17 september naar 
den Haag om de erehaag mee te vormen 
voor de koning en de koningin. Dus 
allemaal naar de tv kijken!
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Op pad met het busje van St. Franciscus

Iedereen heeft het busje van 
zorgcentrum St. Franciscus vast 
wel eens gezien…..mensen uit 

Gilze worden ermee opgehaald om in 
Franciscus te komen eten of om deel 
te nemen aan de activiteiten. Maar, 
dachten we, waarom zullen we het 
busje ook niet gebruiken om onze 
eigen bewoners mee te nemen op een 
uitstapje? Het enige nadeel is wel dat 
alleen mensen die met het trapje de 
bus in kunnen hiervan gebruik kunnen 
maken.

Maandag 15 juli stond ons eerste 
uitstapje met het busje gepland naar de 
Meerlese Dreef: 6 bewoners en 
6 vrijwilligers. Er reed een auto met 
aanhangwagen achteraan om de 
rolstoelen te vervoeren. Doordat het 
kermis was in de Dreef moesten we de 
hekken opzij zetten om bij de kapel te 
kunnen komen waar we eerst een ronde 
door de mooie tuin hebben gemaakt 
en een kaarsje bij Maria hebben 
aangestoken. En daarna op naar de 
koffie met appelflappen. Heerlijk buiten 
onder de parasol!!

Na de koffie was de kermis inmiddels open, 
nou ja kermis….4 attractiekraampjes 
stonden er. Maar het was er wel 
gezellig!! Iedereen was verkleed en 
geschminkt en er werden spellen op 
straat gespeeld waar we als bezoekers 
vooraan werden gezet om het allemaal 
goed te kunnen volgen. Net toen we 
weer wilden vertrekken, werden we 
teruggeroepen: “Hee rolstoelers….
terugkomen, we hebben speciaal voor 

jullie nog een act!!” En er werd nog 
een dansje voor ons opgevoerd met 
allemaal dikken en dunnen (Laurel en 
Hardy). Erg leuk.
Toen was het toch echt tijd om 
weer naar Gilze te vertrekken, want 
maandagavond is frietavond en die 
wilde niemand missen!
Het uitstapje is zeker voor herhaling 
vatbaar, maar dan weer met andere 
bewoners.
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Nieuws van  de personeelsvereniging De geschiedenis van Sinterklaas  

Ook dit jaar stond voor de leden van de 
personeelsvereniging weer een etentje 
op de agenda. Dit jaar gingen we van de 
plank eten bij Brehees in Goirle. Weer 
eens wat anders dan eten dat netjes op 
borden wordt uitgeserveerd. De tafel 
werd volgezet met allerlei lekkers waar 
iedereen van mocht pakken. Het waren 
wederom 2 zeer gezellige avonden.

En de volgende activiteit vindt eind deze 
maand plaats. Dan gaan we het spel 
‘Wie is de mol?’ spelen in de Tilburgse 
binnenstad. Een spel dat bol staat van 
de spanning en de meest hilarische 
situaties oplevert. Dat belooft nog wat! 
In de volgende uitgave van Ons Franske 
weten we jullie te vertellen hoe het was.

De sinterklaas geschiedenis begint 
historisch gezien in Turkije. Hier is 
Sint Nicolaas de bisschop van Myra 
(Turkije) geweest, hij komt dus niet uit 
Spanje. Hij is gestorven op 6 december 
ca. 340 na Christus.

V anwege de goede daden die hij 
gedaan zou hebben, werd hij 
heilig verklaard. Er ontstonden 

allerlei legendes over deze persoon 
en zijn goede daden. Het pepernoten 
en suikergoed gooien zou afkomstig 
zijn van het geven van geld aan arme 
mensen. Waar zijn hulp, Zwarte Piet, 
precies vandaan komt, is niet duidelijk. 
Hier bestaan diverse verhalen over. Zo 
zou Piet een wees zijn afkomstig uit 
Afrika die na slaaf te zijn geweest, als 
dank voor zijn vrijlating, Sint Nicolaas 
is blijven helpen. De roe werd vroeger 
gebruikt voor het schoonmaken van 
schoorstenen en in de bijbehorende zak 
werd de roet opgeborgen.
De aankomst per stoomboot uit Spanje: 
de stoomboot valt misschien af te 
leiden uit de verhalen dat Sint Nicolaas 
zeelieden die in nood verkeerden kwam 
redden. Het feit dat veel havensteden 
een Sint Nicolaaskerk hebben is hiervan 
afgeleid.
De viering van het sinterklaasfeest 
is sinds de 13e eeuw in West Europa 
gebruikelijk. Sint Nicolaas is in die tijd 
de meest aanbeden heilige en patroon. 
Patroon wil zeggen: beschermer van 
scholieren, huwbare jeugd, kooplieden, 

zeelieden en reizigers. Rond de 
middeleeuwen kregen bepaalde arme 
kinderen op de dag voor de feestdag (= 
sterfdag) van Sint Nicolaas, 6 december, 
voedsel en geschenken waaronder 
schoenen. Weer later werden alle arme 
kinderen getrakteerd en werd het Sint 
Nicolaasfeest een volksgebruik.

Begin 1900 werden de eerste intochten 
van Sinterklaas georganiseerd. Na de 
Tweede wereldoorlog (na 1945) gingen 
de volwassenen ook steeds meer 
meedoen met het sinterklaasfeest. 
Toen de tv algemeen goed werd, 
is men in 1952 begonnen met een 
jaarlijkse tv-uitzending rond de intocht 
van Sinterklaas. Deze jaarlijkse tv-
uitzending, halverwege november, is 
de start voor de sinterklaasperiode die 
duurt tot en met 5 december. Dit was in 
het kort de Sinterklaasgeschiedenis. 
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Puzzel Wandeling Vroege Vogels

Op dinsdag 25 juni stond de jaarlijkse 
wandeling met de Vroege Vogels 
gepland. En het lijkt wel alsof er dit jaar 
een vloek uitgesproken is over onze 
wandelingen: te nat, storm, te veel 
vrijwilligers tegelijkertijd op vakantie. 
Of zoals nu: veel te warm, 35 graden!!
’s Morgens toch maar besloten om niet 
te gaan wandelen maar gelijk naar de 
Schakel te gaan voor een muzikaal 
programma. We werden bij de Schakel 
ontvangen door lakei Wil Kock die 
iedereen welkom heette en de middag 
verder aan elkaar praatte en zong!! 
De Schakel had gezorgd voor kannen 
water op tafel en een zoutje erbij zodat 
iedereen voldoende kon drinken met 
dit warme weer!!

Na de koffie met cake was het tijd voor 
een optreden van het mannenkoor 
“Hart van Brabant”. Het was hun aller-
allerlaatste optreden. Vanwege de 
hoge leeftijd van de koorleden en geen 
jonge aanwas, zouden ze stoppen met 
het koor en voor de bewoners van 
zorgcentrum St. Franciscus wilden ze 
hun allerlaatste concert geven. Erg 
jammer…..want wat een muzikaal 
koor!! 
Ondanks de warmte (wat in de 
zaal bij de schakel wel meeviel) 
hebben we weer heel erg genoten 
van de gezamenlijke middag met de 
wandelaars van de Vroege Vogels 
en bewoners van zorgcentrum St. 
Franciscus. Op naar het lustrum van 15 
jaar samen wandelen in 2020!!

Wie…oh…Wie
Zoek het juiste antwoord!

Aan wie hebben we de AOW-uitkering te danken?

Wie zongen: ALL YOU NEED IS LOVE?

Wie speelde de hoofdrol in de film: ROMAN HOLLYDAYS?

Wie was de eerste mens op: DE MAAN?

Wie vloog als eerste over: DE ATLANTISCHE OCEAAN?

Wie regeerde ons land voor: KONINGIN JULIANA?

Wie won in 1963: DE ELFSTEDENTOCHT?

Wie was in 1990: ONZE MINISTER PRESIDENT?

Wie zong: NON JE NE REGRETTE RIEN?

Wie presenteerde: EEN VAN DE ACHT?

Koningin Wilhelmina The Beatles
(vadertje) Drees Edith Piaf
Mies Bouwman Neil Armstrong
Reinier Paping Ruud Lubbers
Audrey Hepburn Charles Lindbergh

Schrijf het goede antwoord erachter en lever uw oplossing in, in de 
brievenbus van Activiteitenbegeleiding! Wie weet bent u deze keer de 
gelukkige van de verrassingsprijs.

De vorige puzzel is gewonnen door: dagverzorging Lavendelhof.
Zij ontvangen binnenkort de verrassingsprijs!
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Optreden gemengd koor KoRije

Het koor KoRije heeft ons op 28 mei een mooie en gezellige middag bezorgd. 
Ondanks de Engelstalige liedjes waardoor niet iedereen de tekst mee kon 
zingen, heeft iedereen enorm genoten van dit muzikale koor! En als jullie goed 
hebben gekeken, zag je ook nog personeelsleden, familieleden van bewoners en 
personeel die lid zijn van het koor. De datum voor volgend jaar voor een optreden 
staat al gepland!!

Ik volg mijn eigen weg
Met alle ups en downs
Die ik al heb gehad
En ga ik via mijn eigen spoor 
Soms huilend, soms geniet ik
Ik loop stevig door
Ik ben op de weg die ik moet gaan
Ook al zijn dromen soms bedrog
Ik hoop dat ze ooit eens uit gaan komen
Dus ga ik steeds mijn eigen weg
Ik blijf het volgen elke dag
Soms loop ik hem met tranen
Maar vaak ook met een lach.

              Belofte 

Mensen kunnen snel beloven.
Mensen zeggen soms zomaar.
En om in jou te blijven geloven.
Maak dan ook je belofte waar.
Anderen moeten kunnen bouwen.
En je eerlijkheid zien.
Dat men op jou kan vertrouwen.
En op jouw rekenen misschien.
Doe beloven, dus niet zomaar.
Door het gevoel dat je dan vervult.
Want dit is toch zo heel waar:
Je beloftes maken ook schuld.

Ik ga mijn eigen weg



Ieder mens is heel bijzonder
iedereen is van grote waarde
allemaal tellen we mee
op deze mooie aarde

Ieder mens is echt uniek
iedereen die mag er zijn
allemaal tellen we mee
dik, dun, groot of klein

Dus respecteer een ander
doe elkaar niet onnodig pijn
maar zeg gewoon wat vaker
“Hallo jij…..je mag er zijn!”
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Ieder mens is heel bijzonder

Wie ben ik?



www.stfranciscus.nl


