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Voorwoord van de directie

De lente staat weer voor de deur. 
Alleen zal het dit jaar anders zijn 
dan andere jaren. Sinds begin 

maart worden we geconfronteerd met 
het coronavirus. Dat is niemand ontgaan. 
Het is een wereldwijd probleem. In 
Europa is het in sommige landen 
urgenter dan in andere landen en in ons 
land is het in eerste aanleg met name in 
Brabant uitgebroken. In het bijzonder 
Breda en Tilburg zijn zwaar getroffen 
door het virus. Wij zitten in Gilze precies 
tussen deze twee brandhaarden in. Het 
was dan ook een kwestie van tijd voordat 
het coronavirus ons zou bereiken. 
Dit is inmiddels ook gebeurd. Ook bij 
St. Franciscus hebben we te maken 
met zieke bewoners en meer zieke 
medewerkers dan normaal. 

Normaal gesproken zou je zeggen: ‘het 
normale leven gaat door’, maar dat is 
dit keer eigenlijk niet het geval. Dit is 
anders. Vrijwel alles dient te worden 
aangepast. Iedereen blijft thuis of zit 
op de kamer, de dagopvang is gesloten, 
het restaurant is gesloten en activiteiten 
worden niet meer georganiseerd. Het 
normale leven ligt stil en je merkt dat 
dit een grote impact heeft. Op de eerste 
plaats op hoe mensen zich voelen. Op 
dit soort momenten wordt het weer eens 
te meer duidelijk dat we sociale wezens 
zijn. Wij hebben allemaal behoefte aan 

contact. Dat geldt van jong tot oud. Op 
de tweede plaats heeft ‘ afstand van 
elkaar houden’ grote gevolgen voor hoe 
we onze dienstverlening van dag tot dag 
organiseren. Ook hier moest ineens het 
roer volledig om. Degenen die normaal 
in het restaurant zaten, eten nu thuis 
of op hun kamer. De medewerkers van 
de afdelingen moeten onderling ook 
zoveel als mogelijk contact proberen 
te vermijden en medewerkers van 
afdelingen die gesloten zijn, waren direct 
weer nodig om de nieuwe logistiek mee 
te regelen. Kortom, het coronavirus 
maakt dat alles even op een andere 
manier geregeld moet worden.

Tegelijk is het hartverwarmend om 
te zien hoe sommige dingen niet 
veranderen en dat is hoe betrokken 
familie en medewerkers zijn bij 
het wel en wee van onze cliënten. 
Het is ongelofelijk in welk tempo 
steunbetuigingen, kaarten, taarten, etc. 
binnen zijn gekomen. Ook wordt er in 
allerlei vormen hulp aangeboden. En 
ondanks het coronavirus, waardoor het 
verzuim iets hoger is dan normaal, werkt 
iedereen net zo hard om de dagelijkse 
zorg door te laten gaan. Onze dank 
hiervoor is groot.
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De volgende editie van ‘Ons Franske’ 
komt weer in september. Het is te hopen 
dat we tegen die tijd inmiddels weer de 
normale dagstructuur hebben kunnen 
oppakken en dat we met z’n allen een 
goede zomer tegemoet gaan. Bij het 
verschijnen van het volgende Franske 
zullen we het weten. Voor nu zou ik 
willen zeggen: dank voor alle aandacht 
en ondersteuning. Dit heeft goed gedaan. 

Laten we elkaar in de gaten blijven 
houden, zoals we dat tot nu toe ook 
hebben gedaan. 
Samen komen we er weer sterk uit!

Met vriendelijke groet,
Stijn Kanters
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Hallo allemaal, 
 
Wij willen wat duidelijkheid geven 
over de functie van de ergocoach. 
Ergocoaches zijn teamleden die 
naast hun uitvoerende taken een 
extra verantwoordelijkheid op zich 
hebben genomen voor de preventie en 
vermindering van fysieke belasting.

De naam coach geeft aan dat het hier 
gaat om een collega verzorgende die 
andere collega’s van alle werkplekken 
ondersteunt, begeleidt en de aandacht 
voor fysieke belasting warm houdt. Als 
ergocoach zijn wij het aanspreekpunt 
voor alle collega’s.

Samen met het team kijken wij 
hoe je bepaalde handelingen en 
werkzaamheden minder belastend 
kunt maken. De collega’s overtuigen 
van het feit dat een tillift moet worden 
gebruikt, is meestal niet meer nodig. 
Het gaat nu meer om de coachende 
rol zoals vragen stellen en doorvragen 
waarom bepaalde handelingen op een 
bepaalde manier gedaan worden. Ook 
is het belangrijk dat collega’s weten 
met welke vragen ze bij een ergocoach 
terecht kunnen.

Als er vragen zijn kan een collega van 
iedere werkplek  een e-mail sturen 
naar ergocoach@stfranciscus.nl. 
Hierbij is het belangrijk het probleem 
en de hulpvraag duidelijk te noteren 

zodat wij ermee aan de slag kunnen 
gaan. 

Wij als ergocoaches willen graag 
ondersteuning bieden waar nodig. 
Mochten wij er niet aan uit komen, 
kunnen wij hulp inschakelen via 
links die wij via onze training 

Ergocoaches
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De ziekenzalving is een sacrament/
ritueel  vanuit het RK geloof. Van 
oudsher is deze ziekenzalving in de 
RK Kerk bekend. Vroeger werd dit als 
laatste sacrament (zo werd het ook wel 
genoemd) alleen aan stervende mensen 
gegeven. Het werd ook wel “de Heilige 
Olie” genoemd. 

Tegenwoordig wordt de ziekenzalving 
meestal gegeven aan oudere mensen. 
Deze zalving betekent voor veel 
mensen nog erg veel en geeft hun 
ook vaak kracht. Het voorhoofd 
en de handen worden dan gezalfd 
met olie. Omdat de ziekenzalving 
nu al heeft plaatsgevonden in het 

zorgcentrum op 29 januari, is het niet 
meer noodzakelijk dat de priester zo 
snel mogelijk komt bij een terminale 
bewoner. Deze ziekenzalving is 
persoonlijk  zowel in de Vertoeverij als 
op verschillende kamers bij een groot 
aantal bewoners toegediend. De lijst 
met de namen is bij het pastorale team 
bekend.  Zij zijn natuurlijk altijd bereid 
om te komen voor een individueel 
gesprek/bezoek. Wanneer behoefte 
is voor de ziekenzalving, blijft deze 
mogelijkheid altijd bestaan.

Pastorale team 
Parochie St. Jan de Doper

Ziekenzalving zorgcentrum

ontvangen hebben of middels onze 
ergotherapeut. Wij denken dat wij 
samen de zorg kunnen waarborgen en 
in sommige gevallen verbeteren.

We hopen zo een duidelijk beeld te 
hebben gegeven over wat onze taken 
zijn.

Groetjes namens Marlou, Elianne, 
Conny, Marjon, Karin, Jose en Nicole
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Even voorstellen: Mirjam Aaftink, ergotherapeut

Ik ben Mirjam Aaftink en kom al 
een aantal jaren als ergotherapeut 
bij zorgcentrum Sint Franciscus. 

Vanuit Monne Zorg en Beweging werk 
ik ook bij cliënten aan huis in Breda 
en omgeving. Ik ben begonnen op de 
afdelingen voor kleinschalig wonen. 
Maar inmiddels ben ik ook op alle 
andere afdelingen te vinden voor 
ergotherapie. Voor alle vragen op het 
gebied van zelfstandigheid, mobiliteit, 
transfers en participatie, kunt u mij 
inschakelen via uw huisarts, specialist 
of de specialist ouderen geneeskunde.  
Indien u kennis wilt maken of een vraag 
heeft dan kunt u contact opnemen via de 
contactverzorgende van de afdeling waar 
u verblijft. Tot ziens!  

Mirjam Aaftink, ergotherapeut
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Leesplankje

M Een leesplankje is een 
hulpmiddel bij het leren lezen. 
Het bestaat uit een plankje 

met een of meer richels waarop de 
letters van het woord dat boven de 
richel is afgebeeld gelegd kunnen 
worden. Het sluit aan bij de omstreeks 
1800 geïntroduceerde 'klankmethode' 
waarbij kinderen de letters van een 
woord na elkaar uitspreken zoals ze 
moeten klinken, dus aa-p, n-oo-t, 
m-ie-ss, en zo het woord leren lezen. 
Het leesplankje helpt daarbij, doordat 
de leerling de letters legt en zo het 
woord ziet ontstaan. De klankmethode 
betekende een grote vooruitgang ten 
opzichte van de tot dan gebruikte 
'spelmethode', waarbij de leerling 
een woord spelt door de letters op te 
lezen zoals ze heten, dus aa-pee voor 
aap, en-oo-tee voor noot en em-ie-es 
voor mies. Een leesplankje wordt zo 
ontworpen dat de woorden op het 
plankje de belangrijkste letters en 
klanken bevatten.  
 
Geschiedenis 
Hoogeveens 2e versie van zijn 
leesplankje.  
 
De eerste versie van het leesplankje 
werd bedacht in 1897 door de 
hoofdonderwijzer M.B. Hoogeveen 
uit Stiens (1863-1941). De plankjes 
en bijbehorende leesboekjes werden 
uitgegeven nadat Hoogeveen in 1894 
schoolhoofd was geworden in Deventer, 

door de boekhandel en uitgeverij 
Brinkgreve aldaar. Het uitgangspunt 
van het leesplankje van Hoogeveen 
was dat scholieren leerden woorden 
te ontleden in klanken, maar ook 
leerden dat door het samenvoegen 
van klanken woorden konden worden 
gemaakt. Het ontwerp was naar Duits 
voorbeeld en bestond in de eerste 
versie uit twee rijen met in totaal 15 
'normaalwoorden': woorden waarin 
de klinkers en medeklinkers hun 
ongewijzigde klank hebben: raam, roos, 
neef, fik, gat, wiel, deur, zes, juk, schop, 
voet, bok, bijl, ei, ui. Onder meer omdat 
de klanken uu en eu ontbraken, was er 
al snel behoefte aan een opvolger.  
 
Een jaar later kwam de tweede versie 
uit. Deze bevatte 16 woorden: raam, 
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roos, neef, fik, gat, wiel, zes, juk, schop, 
voet, neus, muur, bijl, hok, duif, ei. Van 
deze versie werden ongeveer 3.000 
plankjes gemaakt, maar de verkoop 
stokte en een paar jaar later kocht 
de uitgeverij J.B. Wolters de rechten 
en verzocht aan Jan Ligthart en 
Rieks Scheepstra een nieuwe serie 
leesboekjes te schrijven met een 
nieuw leesplankje. Ligthart bedacht 
de geschiedenis en Scheepstra schreef 
de boekjes. Boekjes en plankje werden 
toen door Cornelis Jetses voorzien van 
nieuwe afbeeldingen: aap, noot, mies, 
wim, zus, jet, teun, vuur, gijs, lam, kees, 
bok, weide, does, hok, duif, schapen. 
 
De bijbehorende onderwijsmethode 
bleef door Hoogeveen zelf geschreven 
en herzien worden. In 1906 verscheen 
Hoogeveen's verbeterd leesplankje op 
een houten bord van 105 bij 93,5 cm 
om voor de klas geplaatst te worden en 
in een kleinere versie (van 30 bij 22,5 
cm) voor de leerlingen afzonderlijk.  
 
Varianten 
Rond deze tijd verschenen ook enkele 
varianten van het leesplankje van 
Hoogeveen. De opmerkelijkste (die 
begon met de woorden geit, zeep, 
does) werd ontwikkeld door J.H. 
Colenbrander, die werkzaam was op 
dezelfde lagere school als Hoogeveen. 
Op Colenbrander kwam veel kritiek, 
omdat zijn leesplankje te veel op dat 
van Hoogeveen zou lijken. Ze zaten 

samen op de kweekschool in Deventer 
en het vermoeden bestaat, dat daar al 
zo'n plankje ontwikkeld was. In 1905 
verscheen er ook een versie speciaal 
voor katholieke scholen: aap, roos, 
zeef, muur, voet, neus, lam, gijs, riem, 
muis, ei, juk, jet, wip, does, hok, bok, 
kous. Het werd uitgegeven door het 
rooms-katholiek Jongensweeshuis 
in Tilburg en was samengesteld door 
frater Euthymius Becker.  
 
Het "Indische leesplankje" bestond uit: 
jaap, gijs, dien, zus, boe, oom, waf, vuur, 
rook, tol, zeil, de neus, het huis, een 
schip.  
 
In het begin van de jaren dertig 
van de twintigste eeuw volgde een 
niet geringe modernisering van het 
verbeterde leesplankje van Hoogeveen. 
Cornelis Jetses moest alle plaatjes aan 
die tijd aanpassen. Op de bijbehorende 
wandplaat (die met een aangelijnde 
aap in de dakgoot) waren dan ook een 
auto en een fietser te zien. Oma werd 
vervangen door een boerin, Wim is zijn 
petje kwijtgeraakt en de bok kijkt de 
andere kant op. 
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MAAR DE LENTE WIST HET NIET….

U Het was begin 2020...  
 
De mensen hadden een lange 

donkere winter achter de rug, Februari 
was een hele onrustige maand geweest 
met veel stormen en veel regen. 
De natuur was onrustig, alsof ze de 
mensen iets wilde vertellen, alsof 
ze de mensen ergens voor wilde 
waarschuwen…En toen werd het Maart...  
 
Het was Maart 2020...  
De straten waren leeg, de meeste winkels 
waren gesloten, de meeste auto's 
stonden langs de kant van de weg, de 
mensen kwamen bijna niet meer buiten 
en dat over de hele wereld, landen 
gingen op slot, de mensen konden niet 
geloven dat dit gebeurde, het was zo 
surrealistisch...Iedereen wist wat er aan 
de hand was 
 
Maar de lente wist het niet  
En de bloemen bleven bloeien  
En de zon scheen…De eerste mooie 
lentedag sinds lange tijd brak aan 
En de zwaluwen kwamen terug  
En de lucht werd roze en blauw  
Het werd later donker en 's ochtends 
kwam het licht vroeg door de ramen 
 
Het was Maart 2020...  
De jongeren studeerden online, vanuit huis 
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral 
in huis 

Pubers verveelden zich, ouders wisten 
niet wat te doen 
Mensen kwamen alleen even buiten om 
boodschappen te doen of om de hond uit 
te laten  
Bijna alles was gesloten …Zelfs de 
kantoren, hotels, restaurants en bars  
Het leger begon uitgangen en grenzen te 
bewaken  
Mensen moesten vanuit huis gaan 
werken  
Ondernemers kwamen in de problemen  
De meeste kinderen konden niet meer 
naar school  
Er was ineens niet genoeg ruimte voor 
iedereen in ziekenhuizen, operaties 
en onderzoeken werden uitgesteld...
Iedereen wist het 
 
Maar de lente wist het niet en het 
ontsproot 
Ze draaide onverstoorbaar  haar 
jaarlijkse programma af  
Ze schonk ons haar mooiste bloemen en 
haar heerlijkste geuren 
 
Het was Maart 2020  
Iedereen zat thuis in quarantaine om 
gezondheidsredenen of preventief 
Sommige mensen mochten niet meer 
naar hun werk, anderen móesten  
Elkaar omhelzen, kussen of een hand 
geven was ineens een bedreiging  
Iedereen moest flinke afstand tot elkaar 
bewaren, dat was afschuwelijk  
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In de supermarkt waren allerlei schappen 
leeg  
Allerlei leuke dingen gingen niet meer 
door, daar werd een streep door gezet en 
niemand wist wanneer dat weer kon 
Mensen werden beperkt in hun vrijheid 
terwijl er vrede was  
Over de hele wereld werden veel mensen 
ziek en het was besmettelijk...  
Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen 
werd de angst pas echt!! 
 
En de dagen zagen er allemaal hetzelfde 
uit...  
En de weken duurden ineens veel langer...  
En iedereen hoopte dat er niet nóg meer 
strenge maatregelen zouden volgen... 
De mensen zaten vast in een film en 
hoopten dagelijks op dé held...  
De wereld was vertraagd terwijl het 
geen vakantie was, niemand had dit 
verwacht... 
Iedereen wist wat er gebeurde 
 
Maar de lente wist het niet en de rozen 
bleven bloeien  
De Magnolia stond in de knop  
De vogeltjes begonnen aan hun nestjes
 
En toen… 
Het plezier van koken en samen eten 
werd herontdekt  
Iedereen gaf elkaar tips over leuke 
dingen die je met je kinderen kon doen 

Er was weer tijd om te schrijven en te 
lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije 
loop en verveling ontsproot in creativiteit  
Sommigen leerden een nieuwe taal  
Sommigen ontdekten kunst  
Sommigen ontdekten dat ze niet écht 
leefden en vonden de weg naar zichzelf 
terug  
Anderen stopten met onwetend 
onderhandelen 
 
Iedereen had van de één op de andere 
dag veel meer tijd voor het gezin  
Eentje sloot het kantoor en opende een 
herberg met slechts vier mensen  
Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie 
om de liefde van hun leven te vinden 
Anderen boden aan om voor kwetsbare 
mensen boodschappen te doen of te 
koken  
Iedereen wist ineens wat een 'vitaal 
beroep' was, deze mensen werden 
helden, ze werden meer gewaardeerd 
dan ooit  
Anderen gingen op afstand muziek met 
elkaar maken of zingen om op deze 
manier samen te zijn 
Mensen kregen oog voor eenzaamheid 
en verzonnen dingen om er iets aan te 
doen 
Mensen herstelden van hun stressvolle 
leven 
Mensen die elkaar niet kenden begonnen 
spontaan een praatje met elkaar 
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Sommigen maakten vliegers van papier 
met hun telefoonnummer erop zodat 
eenzame mensen ze konden bellen  
De overheid ging bedrijven en 
zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet 
zouden gaan of mensen zouden moeten 
ontslaan 
Gepensioneerde zorgpersoneel bood 
zichzelf aan om te helpen in de Zorg  
Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, 
iedereen wilde iets doen  
Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit 
allerlei landen klappen voor alle artsen, 
verpleegkundigen en zorgpersoneel die 
keihard aan het werk waren om in de zorg 
alles draaiende te houden
 
Het was het jaar waarin men het 
belang erkende van gezondheid en 
verbinding, van saamhorigheid, van 
sociale contacten en misschien ook 
van zijn roeping, dit deed iets met het 
collectieve bewustzijn, dit deed iets met 
alle mensen… En de economie ging bijna 
kopje onder, maar stopte niet, het vond 
zichzelf opnieuw uit 
 
Het was het jaar waarin de wereld leek te 
stoppen, het jaar waarin we met elkaar in 
de geschiedenisboeken zouden komen…
Dat wisten we allemaal
 
En de lente wist het niet,  
En de bloemen bleven bloeien, en de 
bomen liepen uit 
En het werd steeds warmer  
En er waren veel meer vogels 

En toen kwam de dag van bevrijding… 
De mensen keken tv en de premier 
vertelde iedereen dat de noodsituatie 
voorbij was  
En dat het virus had verloren!  
Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!! 
En toen ging iedereen de straat op...  
Met tranen in de ogen...  
Zonder maskers  en handschoenen… 
De buurman werd geknuffeld, alsof hij 
een broer was  
En de wereld was mooier en liefdevoller 
geworden  
En de mensen waren humaner geworden  
En ze hadden weer waarden en normen  
De harten van mensen waren weer open, 
en dat had positieve gevolgen 
Doordat alles stil had gestaan kon de 
aarde weer ademen, ook zij was genezen 
van wat de mensen háár veel eerder 
hadden aangedaan 
 
En toen kwam de zomer....  
Omdat de lente het niet wist  
En hij was er nog steeds  
Ondanks alles  
Ondanks het virus  
Ondanks de angst  
Ondanks de dood 
 
Omdat de lente het niet wist,  
leerde iedereen  
de kracht van het leven…
 
Susan Blanco (De Taalrecycler) 
 
"Geïnspireerd door mensen"
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Emoties

Emoties……het zijn rare dingen, 
soms moeilijk te bedwingen.
 
Voor de een makkelijker om mee om te gaan dan de ander, 
ze worden verwerkt met een lach of een waterlander.
 
Soms zijn er zoveel emoties dat je er geen weg mee weet, 
je krijgt het gevoel alsof het je van binnen opvreet.
 
Het is de kunst om te leren ermee om te gaan, 
zodat de vreugde in jezelf, de plaats inneemt van jouw traan.
 
Vaak moet je de dingen nemen zoals ze komen en ook weer gaan, 
 
accepteren dat het zo is, je binnenste leren verstaan.
 
Je hart openen voor hen die je willen helpen en verzorgen, 
zodat in jou de zon weer gaat schijnen, het liefst iedere morgen.



JUNI

Wat Koersbal ochtend
Wanneer Dinsdag 2-9-16-23-30 juni
Waar Atrium
Aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur
Voor Bewoners IDW

Wat Koersbal middag
Wanneer Dinsdag 2-9-16-23-30 juni
Waar Atrium
Aanvang 14:15
Voor Bewoners KSW

Wat Spelmiddag
Wanneer Dinsdag 2-9-16-23 juni
Waar Atrium
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Wat MBVO
Wanneer Donderdag 4-11-18-25 juni
Waar Fysio ruimte

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 Spelmiddag
Wanneer Maandag 8-15-22-29 juni
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners 

Let op: gezien de genomen 
maatregelen door de overheid in 
verband met het coronavirus worden 
alle activiteiten tot 1 juni 2020 
geannuleerd. Op dit moment is nog 
niet duidelijk hoe het vanaf 1 juni gaat 
verlopen dus onderstaand programma 
is onder voorbehoud. 
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Activiteitenkalender



Wat Lingerieverkoop
Wanneer Dinsdag 9 juni
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur
Voor Iedereen

Wat Wandelmiddag
Wanneer Vrijdag 12 juni
Waar Omgeving Gilze
Aanvang 13.45 uur verzamelen
Voor Bewoners

Wat Optreden Jurgen Jonkers
Wanneer Dinsdag 16 juni
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners

Wat Bingo KSW
Wanneer Vrijdag 19 juni
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners

Wat Vrijwilligersmiddag
Wanneer Woensdag 24 juni
Waar Vertoeverij
Aanvang 15.00 uur
Voor Vrijwilligers
Wat Bingo IDW
Wanneer Vrijdag 26 juni
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners en 
buurtbewoners

Wat Wandeling Vroege Vogels
Wanneer Dinsdag 30 juni
Waar ??
Aanvang Uitnodiging volgt nog
Voor Bewoners
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JULI

Wat MBVO
Wanneer 2-9-16-23-30 juli
Waar Fysioruimte

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 Koersbal ochtend
Wanneer Dinsdag 7-14-21-28 juli
Waar Atrium
Aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur
Voor Bewoners IDW

Wat Koersbal middag
Wanneer Dinsdag 14-21-28 juli
Waar Atrium
Aanvang 14.15 uur
Voor Bewoners IDW

Wat Spelmiddag
Wanneer Dinsdag 14-21-28 juli
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Wat Optreden Gils Meezingkoor
Wanneer Dinsdag 7 juli
Waar Vertoeverij / Atrium

Aanvang

14.00 uur Vertoeverij voor 
IDW
   
16.00 uur tot 16.30 uur: 
Atrium  voor KSW

Wat Wandelmiddag
Wanneer Vrijdag 10 juli
Waar Omgeving Gilze
Aanvang 13.45 uur verzamelen
Voor Bewoners IDW

Wat Bingo KSW
Wanneer Vrijdag 17 juli
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners KSW
Wat Bingo IDW
Wanneer Vrijdag 31 juli
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners en 
buurtbewoners
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Vervolg activiteitenkalender



AUGUSTUS

Wat Spelmiddag

Wanneer Maandag 3-10-17-24-31 
augustus

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners
Wat Koersbal ochtend

Wanneer Dinsdag 4-11-18-25 
augustus

Waar Atrium
Aanvang 9.30 uur tot 11.30 uur
Voor Bewoners IDW

Wat Koersbal middag

Wanneer Dinsdag 4-11-18-25 
augustus

Waar Atrium
Aanvang 14.15
Voor Bewoners KSW

Wat Spelmiddag

Wanneer Dinsdag 4-11-18-25 
augustus

Waar Vertoeverij
Aanvang 14.00 uur
Voor Bewoners

Wat Geen MBVO in de maand 
augustus

Wat Bingo KSW
Wanneer Vrijdag 21 augustus
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur
Voor Bewoners KSW

Wat Bingo IDW
Wanneer Vrijdag 28 augustus
Waar Vertoeverij
Aanvang 14.30 uur

Voor Bewoners en 
buurtbewoners
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O p donderdag 20 februari heeft 
de Cliëntenraad afscheid 
genomen van 2 leden te weten 

mevrouw De Vet en mevrouw Wouters. 
De Cliëntenraad bedankt beide dames 
voor hun vertrouwen en hun inzet de 
afgelopen jaren. Nu mogen ze met 
‘pensioen’.

Afscheid leden Cliëntenraad

Tijdens de laatste vergadering werd nog 
een mooie bos bloemen overhandigd 
door de voorzitter van de Cliëntenraad.

Ook namens zorgcentrum St. Franciscus 
enorm bedankt mevrouw De Vet en 
mevrouw Wouters!
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Beweegtuin 

Z oals vorig jaar al vermeld in Ons 
Franske zijn Ingrid Veroude en 
Myriam Aarts gestart met het idee 

een beweegtuin met uitbreiding van een 
beweeglint door Gilze te verwezenlijken. 
 
Onze werkgroep is inmiddels uitgebreid 
met Annemarie Ooms en Wim Teeuwen.  
De beweegtuin zal naast het 
verzorgingshuis gerealiseerd worden. 
Het doel van de beweegtuin is het 
dagelijks in beweging krijgen en houden 
van ouderen en beleven van allerlei 
andere elementen zoals geur, kleur en 
materialen, waarbij aandacht wordt 
besteed aan de gezondheid en de 
sociale contacten. Specifieke aandacht 
is er voor het in beweging krijgen van 
de bewoners van het verzorgingshuis 
en aanleunwoningen in de directe 
omgeving. Voor hen is bewegen 
essentieel en biedt de beweegtuin een 
vernieuwde mogelijkheid. Het bewegen 
gebeurt onder professionele begeleiding 
maar kan ook zelfstandig.  
 

Het sociale aspect, wat erg belangrijk is, 
wordt benadrukt doordat groepslessen 
aangeboden zullen worden en de 
toestellen zo worden geplaatst dat 
er mogelijkheid is voor een gezellig 
praatje. Voor en na het bewegen in de 
beweegtuin kan in de Vertoeverij een 
kopje koffie of thee worden gedronken. 
De beweegtuin stimuleert  bovendien 
dat de doelgroep buiten komt. 
 
We zijn nu zover dat: 
• er een duidelijk plan is 
• Stichting Beweegtuin Gilze is opgericht  
 
Dus mocht u nu denken: wat een mooi 
initiatief, daar wil ik best een bijdrage 
aan leveren door een financiële bijdrage 
te doen. Neem dan contact op met 
Ingrid of Myriam.
 
We streven ernaar om in het voorjaar de 
opening te laten plaatsvinden. 
 
We houden u op de hoogte!
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Ik ben niet volmaakt
 

Ik ben ik 
Ik ben niet volmaakt 

Ik ben niet perfect 
Maar zo ben ik 

Ik weet wie ik ben 
Ik weet wat ik wil 

Soms ben ik een prater 
Soms ben ik heel stil 

Om mij te leren kennen 
Moet je dit kunnen leren:

 
Ik ben wie ik zijn wil 

En zo moet je mij maar accepteren!!
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Spreekwoordenpuzzel

Het gras van

Eerlijk

Als de kat van

Na regen

Het hemd

Beter één sigaar in de hand

Waar rook

Goede raad

Gestolen waar

Achter de wolken

Het water naar

Ieder vogeltje

Ieder nadeel

Zoals de ouden

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. 
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Spreekwoordenpuzzel

is nader dan de rok

zingt zoals het gebekt is

de buren, is altijd groener

piepen de jongen

de zee dragen

huis is, dansen de muizen op tafel

gedijt niet

heb z’n voordeel

dan de lucht van tien

komt zonneschijn

is vuur

schijnt de zon

is duur

duurt het langst
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Let op: in verband met het
coronavirus kan onderstaande 
informatie afwijken van de 
huidige situatie. 
 
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 10.00 uur tot 
11.30 uur en van 13.30 uur tot 17.00 
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 en vrijwilligers:
Mevrouw Wil van Koot, bereikbaar via 
w.vankoot@gimd.nl of via 06-22499810

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).
• De heer J. van Gool (app. 24T).

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.
 

Humor

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 WZC St. Franciscus:
Elke woensdag van 08.30 tot 09.30 uur is 
de prikpost op Eikenlaan kamer 8 van 
St. Franciscus aanwezig. Dit is zowel 
voor bewoners van St. Franciscus als 
voor de inwoners van Gilze.
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Geluksmomentjes tijdens het coronavirus

Het zijn momenteel moeilijke 
tijden, het coronavirus legt het 
sociale leven plat. En zo ook voor 

onze bewoners/cliënten. Familie mag 
niet op bezoek komen en de activiteiten 
zijn geannuleerd. We doen er alles 
aan om het voor iedereen een beetje 
draaglijk te maken. En we merken dat 

ook familieleden hieraan meehelpen 
door vaker te bellen, kaartjes te sturen 
en cadeautjes aan onze bewoners 
te geven. Wat een mooi gebaar. We 
zijn iedereen enorm dankbaar voor 
het begrip en de medewerking. 
Hieronder een paar foto’s van mooie 
geluksmomentjes!
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Geluksmomentjes tijdens het coronavirus
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Bingo!

Op 21 januari jl. vond de 
jaarvergadering van de 
personeelsvereniging van 

St. Franciscus plaats (team plezier 
& vertier).  

De jaarvergadering wordt altijd snel 
afgehandeld zodat we op tijd kunnen 
beginnen met de bingo. Vele leuke 
prijzen waren weer ingekocht. Na 
een kop koffie en wat lekkers kon het 
belangrijkste onderdeel dus van start. 
De spanning was voelbaar…. Omdat 
er ook vele troostprijzen geregeld 
waren door het bestuur kon uiteindelijk 
iedereen met een prijs( je) naar huis. 
Wederom een zeer gezellige avond. 
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Op 25 januari jl. kregen we het 
bericht dat Leo van Lisdonk 
was overleden. Een schok voor 

velen van ons, maar zeker ook voor mij. 
Vanaf 2002 heb ik Leo meegemaakt als 
bestuurslid van de stichting Verzorging 
en Huize St. Franciscus.  
Vanaf 2007 als lid van de Raad van 
Toezicht van Stichting Verzorging, in 
de functie van vice-voorzitter, heb ik 
Leo leren kennen als een zeer hartelijk, 
betrokken persoon zowel naar zijn 
medebestuursleden als de bewoners 
toe.
 
De galerij van de honderdjarigen is 
een van zijn initiatieven waar hij met 
veel enthousiasme over kon vertellen. 
Groot was ook zijn betrokkenheid bij 
de voorbereidingen van het 100-jarig 
bestaan van onze Stichting.
 
Na zijn aftreden heeft Leo zich 
ingespannen om  samen met amateur- 
kunstenaars de gangen van het huis op 
te fleuren. Het was voor hem een goede 
manier om zoveel mogelijk betrokken 
te blijven bij St. Franciscus en haar 
bewoners.
 
Naast deze bestuursactiviteit was hij 
ook bestuurlijk actief op vele andere 
terreinen in Gilze en dit bleef niet 
onopgemerkt. Op 26 april 2013 werd Leo 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau, een onderscheiding waar 

hij zeer trots op was. Voor de nabije 
toekomst had hij nog vele plannen, 
plannen die niet meer gerealiseerd 
zullen worden.
 
Jammer dat hij ons zo onverwachts 
heeft verlaten. We mogen dankbaar 
zijn dat we zo iemand als Leo hebben 
mogen kennen en zullen hem dan ook 
niet vergeten.
 
Eugène Smet, 
vm. voorzitter Raad van Toezicht

In memoriam Leo van Lisdonk
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Kleurgroep

Op de afdelingen 
Beukenlaan en 
Dennenlaan zijn 

gezellige koffiehoekjes 
gecreëerd. We hebben nu de 
mogelijkheid om met een klein 
groepje bewoners een activiteit 
te doen. 
 
Enkele weken geleden zijn we 
op donderdagochtend gestart 
met een kleurgroep:  
5 bewoners komen rond 10.15 
uur naar het koffiehoekje op de 
Beukenlaan waar ze onder het genot van een kopje koffie/thee  gezellig keuvelend 
mooie creaties maken. Het resultaat zal vast nog wel eens een keer te zien zijn als 
expositie op de Eikenlaan.

Jubilea

Bewoners:
 
Mevrouw Van Hoek-Theeuwes:  
101 jaar op 15 april
 
Mevrouw De Groot- van Beek: 
101 jaar op 30 mei
 
Mevrouw Geerts-Diepstraten:  
102 jaar op 8 september

Personeel: 
 
Yvonne Mijvis: 
40 jaar getrouwd op 29 april 
 
Emmely Bunk: 
25 jaar getrouwd op 12 mei 
 
Els Ekelschot: 
40 jaar getrouwd op 26 juni
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S noezelen is een vorm van 
zintuigactivering voor mensen 
met dementie in een sfeervolle 

omgeving. Tijdens het snoezelen 
worden de zintuigen van onze bewoners 
selectief geprikkeld met behulp van 
verschillende middelen en materialen 
zoals sfeerverlichting, muziek, bubbels 
en geurbeleving. 

De hoofddoelstelling van het snoezelbad 
is het welzijn van onze bewoners te 
bevorderen. 
Sinds een paar maanden hebben wij 
een snoezelbad. Diverse bewoners 
hebben hier al mooie geluksmomentjes 
mogen beleven. Erg mooi om te zien 
wat totale ontspanning bij de mensen 
teweegbrengt. 

Het snoezelbad 

 
Prikpost WZC St. Franciscus:

Elke woensdag van 08.30 tot 09.30 uur 
is de prikpost op Eikenlaan kamer 8 van 
St. Franciscus aanwezig. Dit is zowel 
voor bewoners van St. Franciscus als 
voor de inwoners van Gilze.
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Carnavalsviering 2020

O p woensdag 19 februari stond de 
jaarlijkse carnavalsviering op de 
planning.  

Zoals ondertussen traditie is geworden, 
begonnen we met een koffietafel waar 
ook enkele leuttappers aan deelnamen. 
De koffietafel was goed voorzien door 
het keukenpersoneel. Van allerlei lekkers 
kwam voorbij zoals een kopje soep, 
roggebrood met spek en een kroketje. 
Wat een verwennerij. 
Na de koffietafel werd er snel afgeruimd 
door onder andere onze hardwerkende 
vrijwilligers en werd er een borreltje 
ingeschonken zodat om 18.00 uur het 
programma kon beginnen. 
Prins Kevin d’n Irste met zijn gevolg, 
adjudant Bram, Freddy d’n Harlekijn 
en hofdame Benthe met de leuttappers 
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Carnavalsviering 2020

kwamen mooi op tijd binnen. Hossend 
brachten zij meteen de carnavalssfeer in 
de Vertoeverij. Guus Broeders verzorgde 
het geluid en zorgde voor een muzikale 
omlijsting. De avond begon met een 
optreden van 2 sauwelers. Het eerste 
optreden was van duo den Broave. 
Dit waren vader en zoon Ad en Stefan 
Klaasen. Daarna trad Sooike Stort op 
vertolkt door Rick van Engelen. Nu waren 
ook de lachspieren losgeschud en was er 
weer even tijd voor een polonaise.  
Zoals elk jaar werden er ook dit jaar 
door de prins, het leuttapper eremetaal 
(medailles) uitgereikt. Dit jaar ging een 
medaille naar mevr. Paulissen omdat zij 

90 jaar werd die dag. En de cliëntenraad 
had ook de eer deze mooie medaille in 
ontvangst te nemen.  Vol trots poseerden 
zij op de groepsfoto. 
Hierna kwam er een duo optreden, zij 
hadden een mooie medley van allerlei 
liedjes van vroeger. Dit zorgde voor 
veel herkenning bij onze bewoners en 
daardoor werd er flink meegezongen.   
Rond 19.00 uur kwam er een eind aan 
het programma en vertrok de raad met 
zijn gevolg en leuttappers. Via deze weg 
willen wij hun hartelijk bedanken voor 
hun bezoek aan Sint Franciscus wat elk 
jaar weer zeer gewaardeerd wordt.
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Voorjaar
Ze zijn er weer, de zeilschepen in de sluizen 
En schilders, hangend aan de dakgoot van de huizen 
Het bruist weer overal van de activiteiten 
Ze zijn er weer, de lammetjes, de schapen en de geiten 
De paarden en de koeien, die altijd staan te loeien 
De bomen die zich hullen in een bloementooi 
De katten, die weer jagen op hun muizenprooi
 
O Heer, hoe dank ik U voor het leven 
En dat U voor ons weer…….een voorjaar heeft gegeven

Zomer
Zon, o zon, o stralende zon, ik wou dat ik u omarmen kon 
Ik nam u onherroepelijk mee, naar elke zieke legerstee 
En ik zou vertellen van strand en zee 
En vissers in opgestroopte broeken 
Om garnalen en schelpen te zoeken 
En kleine kinderen die willen spelen in hun blote billen 
Van allochtone in dikke kleren, die elke zonnestraal willen 
weren 
Van europese vrouwen in bikini en minder 
Die hebben van die straling helemaal geen hinder
 
O zon, u bent er toch voor groot en klein 
Als u er plots niet meer zou zijn 
Dan zou er nooit meer zomer zijn

Gedichten  (geschreven door een oud-bewoner de heer Jan Jol)



Ons Franske | 35

Zoals jullie weten ben ik met 
pensioen gegaan. Ik wil iedereen 
bedanken voor de fijne, gezellige 

samenwerking. 
We hebben veel plezier  gehad en veel 
gelachen. Ook  hebben we vreugde en 
verdriet samen gedeeld. Ik heb altijd 
met veel plezier gewerkt. 

Gezellig kamers poetsen en kletsen 
met de bewoners. Veel koffie en thee 
rondgebracht en brood gesmeerd. 
Ook vaak het eten rondgebracht naar 
bewoners, wat was dat een bijzondere 
mooie tijd.

Afscheidswoordje Toos Zebregts

Met sinterklaas als pietje erbij zijn was 
voor mij een geweldige middag, lekker 
dansen met bewoners, samen zingen 
en daarna gezellig samen eten en een 
geschenk uitdelen. Dit alles ga ik zeker 
missen. Maar aan dat  alles komt een 
einde als je met pensioen gaat. Iedereen 
bedankt daarvoor, ik ga jullie missen. 
Vrijdagmiddag 13 maart als afsluiting 
een gezellige high tea gehad met mijn 
collega’s van de HHD.

Vele warme groetjes Toos Zebregts 



www.stfranciscus.nl


