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Voorwoord van de directie

Ten tijde dat het vorige Franske 
uitkwam, zag de wereld er 
nog anders uit. Ik kan me zo 

voorstellen dat dit voor u zo was, totdat 
de tweede coronagolf u toch weer 
terugwierp in de tijd en het uitzicht om 
het normale leven weer op te pakken in 
duigen deed vallen. Voor mij persoonlijk 
geldt in elk geval dat ‘alles’ anders is 
nu. Dit plaatst het schrijven van dit 
voorwoord in een ander perspectief. 
Dit is mede gelegen in het besef dat 
dingen zeer veranderlijk kunnen zijn 
door een simpele gebeurtenis. Velen 
van u wisten dit waarschijnlijk al, want 
wijsheid en levenservaring komt met de 
jaren. Ik wist het stiekem ook wel, maar 
soms dringt iets pas echt tot je door als 
het met een mokerslag binnenkomt 
en de dreun nog enige tijd natrilt. Dit 
voorwoord is dan ook geschreven door 
een andere bestuurder dan u gewend 
was. Afgaande op alle reacties die ik 
heb mogen ontvangen, weten velen 
van u het waarschijnlijk al wel, maar de 
verandering voor mij persoonlijk zit hem 
in het bericht dat ik begin september 
kreeg. 9 september 13.00 uur om precies 
te zijn. Zoiets vergeet je ook nooit meer. 
Toen kreeg ik te horen: ‘Er zit een tumor 
in je maag en het ziet er niet goed uit! Je 
gaat nu de rollercoaster in.’ Die man had 
een punt.
Elke bocht van de achtbaan doet iets 
met je en met de wijze waarop je van dag 
tot dag tegen de wereld aankijkt.  
Op persoonlijk vlak verandert er 

natuurlijk een heleboel, maar ik ben ook 
anders tegen de zorg aan gaan kijken. De 
zorg in het algemeen, maar ook de zorg 
zoals wij die bij St. Franciscus bieden.
Ik begrijp nu veel beter wat het voor u, 
onze bewoners, betekent om niet altijd 
te kunnen doen wat je wilt. En wat het 
inhoudt als je gezondheid belet dat niet 
alles is zoals je normaal zou willen. Ook 
dit dacht ik natuurlijk al tot op zekere 
hoogte te weten. Echter, nu pas weet 
ik echt dat niks zo indrukwekkend is 
als een ervaring. Soms moet je iets 
meemaken om echt te begrijpen wat 
het betekent. Ik besef nu beter dat velen 
van u waarschijnlijk al een of meerdere 
levensveranderende ervaringen hebben 
meegemaakt.

Eveneens ben ik me er nog meer van 
bewust hoe belangrijk het is dat je 
ongeacht de omstandigheden je blijft 
focussen op de zaken die je nog wel 
kunt beïnvloeden. Dan doel ik op zaken 
als voeding, beweging en mentale 
weerbaarheid. Ook dit zijn weer zaken 
waarvan je wel denkt te weten hoe het 
zit en natuurlijk ontken je niet dat dit 
belangrijk is, maar ondertussen kan je 
tegelijk constateren dat hier een groot 
gat zit tussen hoe wij denken en doen! 
Door mijn eigen zoektocht naar wat ik 
kan doen om mijn gezondheidstoestand 
maximaal positief te beïnvloeden, ben 
ik er inmiddels nog meer van overtuigd 
dat de zorginstelling van de toekomst 
veel intensiever moet stilstaan bij de 
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vraag hoe we energie tot ons nemen en 
hoe we dit weer opmaken. Voeding en 
beweging dus, niet te onderschatten 
kernelementen van goede zorg. En 
het actief en gezond houden van ons 
brein. Ook bij de aanpak en preventie 
van dementie is het voor mij helder 
dat dit nog altijd onderbelichte 
aandachtpunten zijn. U zult mij hier 
dus waarschijnlijk nog meer over gaan 
horen.

Als laatste wil ik graag afsluiten met de 
opmerking dat ik op een overweldigende 
manier heb ervaren bij wat voor een 
fantastische organisatie ik werkzaam 
mag zijn en hoe geweldig de mensen om 
mij heen zijn. Niet te bevatten hoeveel 
mensen er met je meeleven. Mijn dank 
voor alle bloemen, kaarten en andere 
tekenen van medeleven is zeer groot. 

De manier waarop zoveel medewerkers, 
de collega’s uit het MT, de Raad van 
Toezicht, de Cliëntenraad, bewoners, 
zelfs familieleden van bewoners, collega 
bestuurders, vrijwilligers, de huisarts 
uit het dorp, vrienden, etc. van zich 
hebben laten horen doet zo veel goed. 
Ook al deze berichten hebben mijn 
ogen verder geopend en mij doen inzien 
tussen welke fijne en lieve mensen ik 
me bevind. Omdat het haast ondoenlijk 
is om overal persoonlijk op te reageren, 
wil ik langs deze weg zeggen: ‘Zeer veel 
dank!’

Als allerlaatste wil ik u natuurlijk fijne 
kerstdagen wensen. En dit keer hebben 
de woorden ‘ik wens u een voorspoedig 
en gezond 2021’ een speciale lading. 
Deze wens komt dit keer uit mijn tenen. 
We gaan van 2021 een mooi jaar maken. 

Met vriendelijke groet,
Stijn Kanters
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heel andere wending door corona. Een 
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manier gevierd gaat worden dan 
andere jaren.

Toch blijft kerstmis een feest van 
samenzijn, warmte en genegenheid.
Als het niet zo uitgebreid kan of mag, 

blijft altijd nog de mogelijkheid om 
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Dienstjubilea

9 december:  Conny Priems  12,5 jaar in dienst

1 maart:   Marina Peeters 12,5 jaar in dienst

30 maart:   Ankie van Engelen 12,5 jaar in dienst
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Activiteiten op de pleintjes

Jubilea

E r worden dagelijks activiteiten georganiseerd op de koffiepleintjes van 
de afdelingen. Dit varieert van een spelmiddag met allerlei verschillende 
spellen tot het bakken van appelflappen en knutselmiddagen. Zo 

proberen we ervoor te zorgen dat er voor iedereen wat leuks te doen is. Voor de 
bewoners die niet graag deelnemen aan de activiteiten op de pleintjes zorgen 
we voor individuele aandacht en bij mooi weer gaan we buiten een rondje 
wandelen.
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Bloemschikken in Tulpenhof

Met o.a. gedroogde hortensia's vanuit de tuin van een assistente 
welzijn hebben de bewoners elk een gedeelte van een groter bloemstuk 
gemaakt. Iedereen had een blok oase waarin de takjes werden gestoken.  

Met veel creativiteit en plezier werd hieraan gewerkt. Het bloemstuk staat nu op 
tafel in Tulpenhof waar elke dag van kan worden genoten.
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Op 17 september jl. heeft de 
Cliëntenraad afscheid genomen 
van de heer Jos van Gool als 

lid van de Cliëntenraad. Jos van 
Gool heeft grote inzet in initiatieven 
gegeven. Wij zijn hem daarvoor veel 
dank verschuldigd. Wij wensen Jos het 
allerbeste toe en danken hem voor zijn 
geweldige inzet.

En als herinnering:
In november hebben alle bewoners 
bericht ontvangen dat wij op zoek 
zijn naar nieuwe leden voor de 
Cliëntenraad. Op dit moment bestaat 
de Cliëntenraad uit drie leden. Het is 
wenselijk om nog twee leden erbij te 
krijgen. Heeft u als bewoner of iemand 
van uw familie belangstelling, laat het 
ons weten. Wij staan u graag te woord.

Namens de Cliëntenraad,
José Jacobs (voorzitter)

Clientenraad St. Franciscus
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Binnen St. Franciscus hebben we 
ook een dagverzorging genaamd 
Lavendelhof, deze is bedoeld 

voor ouderen die nog zelfstandig thuis 
wonen. De dagverzorging bestaat 
uit een samengesteld pakket van 
zinvolle dagbesteding, begeleiding 
en activiteiten. Dit alles met het 
doel om thuiswonende ouderen 
langer zelfstandig te kunnen laten 
wonen. Degenen die de ouderen 
thuis verzorgen, worden dankzij de 
dagverzorging ontlast, waardoor zij de 
zorg langer aan kunnen.

Voor wie is de dagverzorging:
-  Voor ouderen die behoefte hebben 

aan contact met leeftijdgenoten. 
-  Voor ouderen die behoefte 

hebben aan structuur en zinvolle 
dagbesteding.

-  Voor ouderen bij wie de mantelzorg 
een te zware opgave is.

-  Voor ouderen die op de wachtlijst 
staan voor een plekje in een 
zorginstelling (overbruggingszorg).

De dagverzorging is op maandag, 
dinsdag en donderdag geopend van 
10.00 tot 16.30 uur (dit kan variëren 
vanwege het aantal deelnemers per dag).

Dagverzorging Lavendelhof
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De activiteiten die aangeboden 
worden, kunnen bestaan uit:
- Gezamenlijk de krant doornemen.
- Geheugentraining.
-  Bewegen voor ouderen (aangepaste 

gymnastiekoefeningen).
-  Gezamenlijk koffie/thee en de warme 

maaltijd gebruiken.
- Knutselactiviteiten.
-  Recreatieve en culturele activiteiten 

die vanuit het huis worden 
georganiseerd.

-  Er is gelegenheid om ’s middags  
te rusten.

Wel dient er altijd een indicatie te zijn 
vanuit Wmo of iWlz.

Mocht u interesse hebben, neem dan 
geheel vrijblijvend contact met ons op 
via telefoonnummer 0161 458029. U bent 
van harte welkom om te komen kijken 
of onze dagverzorging iets voor u of uw 
familielid is. De koffie staat klaar.

Graag tot ziens!



Alzheimer
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Even voorstellen
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Hallo allemaal, mijn naam is  
Lisa Kolmans en sinds  
1 september jl. ben ik werkzaam 

bij St. Franciscus als Medewerker Audit, 
Kwaliteit en Innovatie. Ik ben 23 jaar 
en woon in Elshout, een klein dorp in 
de buurt van Waalwijk. In mijn vrije 
tijd speel ik graag handbal en vind ik 
het leuk om met vrienden wat te gaan 
eten of een drankje te doen. Door de 
coronacrisis gaat het handballen en 
stappen helaas niet door, maar ik kan 
mijn vrije tijd aardig vullen met mijn 
honden. 

Nadat ik in juli jl. mijn master 
Zorgmanagement aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam heb 
afgerond, ben ik op zoek gegaan naar 
een leuke baan.  

Ik heb altijd al geweten dat ik in de 
zorg wilde gaan werken, maar wat ik 
precies wilde gaan doen, wist ik niet. 
Daarom was ik erg enthousiast dat 
ik aan de slag kon bij St. Franciscus 
als Medewerker Audit, Kwaliteit en 
Innovatie. Een nieuwe functie voor St. 
Franciscus en een nieuwe uitdaging 
voor mij waarvan ik veel kan leren. 
Tijdens mijn werk houd ik me onder 
andere bezig met het kwaliteitsbeleid 
(protocollen, prezo, intranet) en 
interne audits. Daarnaast kijk ik 
waar we tegenaan lopen en hoe we 
dit kunnen oplossen, bijvoorbeeld 
door het inzetten van nieuwe 
technologische ontwikkelingen. 
Hiervoor werk ik ook mee in de zorg en 
de facilitaire dienst.

Zowel de werkzaamheden als de 
kleinschalige, gastvrije sfeer van St. 
Franciscus bevallen me erg goed. Mijn 
eerste paar maanden zijn dan ook 
voorbij gevlogen. 

Dan weten jullie nu iets meer over mij. 
Ik kijk ernaar uit om jullie ook beter te 
leren kennen.
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De ezel die geen nee kon zeggen

Op een boerderij woonde eens een 
ezel, die geen nee kon zeggen. Als 
iemand haar wat vroeg zei ze "ja" 

of  "ia", maar dat komt op hetzelfde neer. 
"Kan ik 5 zakken meel op je rug laden?", 
vroeg de boer. "ia" zei de ezel en torste 
5 zakken meel. "Je vindt het zeker wel 
goed dat ik je deze 4 takkenbossen op je 
rug bindt?" zei de boerin. Ze vroegen niet 
meer aan de ezel of het goed was wat ze 
moest dragen.
Ze laadden steeds meer op haar rug: 
meel, takkenbossen enz. enz. 
Op een dag kon de ezel het allemaal niet 
meer dragen, ze zakte door haar poten 
en voelde zich gebroken. "Je kunt toch 
nog wel staan" riep de boer. "Ia" kermde 
de ezel. "Nou hup dan op je poten, wat 
is dat nu" snauwde de boer. Hij sloeg de 
ezel tot die weer stond. "Je kunt toch 
nog wel takkenbossen dragen" riep de 
boerin.  "Ia" kermde de ezel. Maar de 
takkenbossen waren te zwaar en de ezel 
zakte weer door haar poten.

"Wat moet ik nu doen" vroeg de ezel aan 
de kippen. "Weten wij veel" tokten de 
kippen. "Wij zijn nu eenmaal geen ezels, 
wij hoeven niets te dragen. Daar zijn 
ezels voor."
"Wat moet ik doen" vroeg de ezel aan de 
koeien. "Je kunt niets doen" loeiden de 
koeien. "Wij laten ons ook uitmelken". 
"Wat moet ik nu toch doen" vroeg ze aan 
het paard. "Je moet steigeren" zei het 
paard. "Maar hoe moet dat dan?" vroeg 
de ezel. Het paard deed voor hoe het 

moest. Hij ging op zijn achterpoten staan 
en hinnikte luid. Als je je beter voelt, zal 
ik wel met je oefenen beloofde het paard.
Toen de ezel was aangesterkt, leerde ze 
steigeren in 5 lessen. "Denk je dat het 
helpt?" vroeg de ezel. "We zullen zien, 
maar je moet wel wat doortastend zijn" 
zei het paard.

De boer en de boerin merkten dat de 
ezel weer stevig op zijn poten stond. "Je 
moet nu weer meel dragen” zei de boer 
"en veel takkenbossen" zei de boerin. "Je 
hebt al lang genoeg niets meer gedaan". 
Ze laadden een zak meel op de ezel 
en een tweede zak en een derde. Dit 
werd de ezel te zwaar. Ze steigerde en 
de zakken vielen van haar rug op de 
grond. "Laten we eerst maar  2 zakken 
vervoeren" zei de boerin "dat doet ze 
zonder steigeren.”
"Dat moet dan maar" mompelde  de 
boer. "Het was misschien ook wel veel 
te zwaar voor de ezel" zeiden de boer en 
boerin tegen elkaar.
"Zie je wel" fluisterde het paard, toen 
de ezel met 2 zakken meel langs kwam. 
"Het helpt.” 
"Ia" zei de ezel en hij hoefde nooit meer 
zo'n zware last te dragen.

Het moraal van dit verhaal: probeer 
ook eens nee te zeggen als het te zwaar 
wordt.



D érders.
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Dérders die laoge op het veld 's 
nachts te slaopen
't was koud en ze krope eel dicht bij 

de schaope
't was ene donkere winternacht
en gin maon of ster die een lichtje bracht
maar ineens war de lucht ene vurige bol
en den hemel van licht en muziekskes vol
ze zagen figuren heel schoon naar het 
scheen
mar ze keke er hartstikke glad doorheen
't ware engelen van bij Gods troon
ze waren verrekte schoon
ze zeeje: ge mot zuuke naar een kind
ier in de velde totdat ge het vindt
't is in deze nacht geboren
ne koning zo groot as nooit tevore
't lee simpel in ne kleine stal, zo errem
ne os en ene ezel houwe het werrem
gaot er mar naar toe mee zen allen saom
op visite vur de kraom
ge hoeft niet te kifte of te kijve
wij zullen wel bij de schaopkes blijven
den oudste erder Rubens zee:
ïk neem mijne kopere erdersfluit mee
ik vat die'n schone ouwe fluit
en ik ga alvast mee de muziek vooruit
en Asser zee: we hebbe geitenmelk genog
't is goed voor den dorst en nog beter voor 
't zog
en den dikke erder Sem: gullie geven wa 
ge wilt, maor ik
geef ne lekkere verse boeremik
en den jonge Benjamin zee:
ïk neem het kleinste schaopke mee
dan kan da kientje daar lekker mee speule
onze schaopen zen toch al mee zo veule

en Moos wou het nog wel even
ne grote wegge botter geven
want ge kos het mee goe fatsoen
mee ne drogge botterham toch nie doen
Jacob gaf een homke kaas
het leek wel 't fist van Sinterklaos
zébbe het stalleke gauw gevonden
en daor stonden ze mee der grote monden
't vrouwke zee: da's Sjef menne vent,
't is da ge die al maar vast kent.
en ik ben zen vrouw Marie
da vergitte vast ok nie
en hier lee Jezus, ons kleine kadee
Ze zeeje: we brochten van alles wa mee
't is een bietje weinig mar goed gemeend
we hebben het gegeven, nie geleend
en nou motte we heel vlug
nar ons vee in het veld terug
want al die engele passen der op
anders krije we misschien op onze kop
zo gezeed en zo gedaon
zijn ze sebiet op stap gegaan
de engelen stonden al mee zen alle klaor
terug naor de hemel en 't nieuwe jaor.
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Binnenkort krijgen we zowel bij 
de kleinschalige woongroepen 
als op individueel wonen een 

zorgrobot genaamd SARA. SARA is 
ontwikkeld in samenwerking met 
verschillende zorginstellingen om 
ervoor te zorgen dat zij echt aansluit 
bij de behoeften en knelpunten uit  
de zorg. Het is een robot die kan 
helpen op rustige momenten om 
bewoners actief te houden van 
lichaam en geest, maar ook om 
afleiding te bieden op juist de 
drukkere momenten. SARA heeft 
een vriendelijke uitstraling en speelt 
muziek, leest verhalen voor aan 
bewoners, kan hersentraining en 
gymnastiekoefeningen doen en nog 
veel meer. Daarnaast bestaat de 
mogelijkheid om te beeldbellen  
via SARA. 

Zorgrobot SARA

SARA biedt standaard luisterverhalen, 
muziek en hersentrainingen, maar 
het activiteitenaanbod wordt ook 
aangepast aan onze bewoners. Zo 
worden er bijvoorbeeld luisterverhalen 
geschreven over het oude Gilze 
en kunnen er zelfs persoonlijke 
programma’s worden aangemaakt 
per individuele bewoner. Zo 
kan SARA een op maat gemaakt 
activiteitenprogramma aanbieden 
voor iedere individuele bewoner met 
bijvoorbeeld muziek en verhalen waar 
de bewoner in geïnteresseerd is en 
kunnen er filmpjes, foto’s en verhalen 
van bijvoorbeeld familieleden op SARA 
worden gezet voor een bewoner. 

Wij zijn erg benieuwd wat SARA onze 
bewoners gaat bieden, u ook?
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Optreden Niels van Kollenburg

Tilburgse volkszanger Niels van 
Kollenburg heeft een gezellig 
optreden verzorgd op het pleintje 

buiten bij de hoofdingang. Het was 
stralend weer waardoor de bewoners 
heerlijk op het terras konden genieten 
van liedjes van toen en nu. Ook in de 
Vertoeverij zaten bewoners voor het 
raam en zelfs buiten op de balkons 

was de belangstelling groot en werd 
er enthousiast meegedaan. Voor 
herhaling vatbaar!

Niels zet zich al geruime tijd met liefde 
in voor de ouderen en het geeft hem 
naar eigen zeggen veel energie, “je ziet 
ze zichtbaar genieten en daar doe je 
het voor”, aldus Niels.



Gangbingo
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Doordat bewoners onze 
maandelijkse bingo in 
de Vertoeverij door de 

coronamaatregelen nu ook moesten 
missen, hebben we per afdeling en 
met hulp van enkele vrijwilligers een 
gangbingo georganiseerd.
Op 3 verschillende middagen, zodat 
alle 3 de afdelingen aan de beurt 

kwamen, werden op de koffiepleintjes 
rondes bingo gespeeld. Halverwege 
was er tijd voor een kopje koffie en 
een koek en na afloop hebben we de 
middag afgesloten met een heerlijk 
advocaatje met slagroom of voor de 
heren een lekker koud pilsje.
Ook onze lachspieren hebben we deze 
middagen goed laten werken.



Ons Franske | 17



18 | Ons Franske

Let op: in verband met het
coronavirus kan onderstaande 
informatie afwijken van de 
huidige situatie. 
 
Receptie:
Sinds 1 september 2020 is de receptie 
gesloten. Voor vragen kunt u terecht bij 
onze Vertoeverijmedewerkers.

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 bel-
len 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.
•  Mevrouw L. van Kerkhof – Paulissen 

(dochter app.10).

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:
Elke woensdag van 08.30 tot 09.30 
uur is de prikpost van Diagnovum op 
Dennenlaan in St. Franciscus aanwezig. 
( 2e verdieping, rechts om het hoekje 
achter de zitkamer) Dit is zowel voor 
bewoners van St. Franciscus als voor de 
inwoners van Gilze.
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Koningshuisquiz 

Omcirkel het juiste antwoord.

1. In welke gemeente is prinses Beatrix 
gaan wonen nadat zij afstand had gedaan 
van de troon?
A. Baarn
B. Wassenaar
C. Den Haag

2. In welk jaar werd Willem-Alexander 
koning?
A. 2012
B. 2010
C. 2013

3. In 1986 reed Willem-Alexander de 
Elfstedentocht. Onder welke schuilnaam 
had hij zich ingeschreven?
A. W.A. van Amsberg
B. W.A. de Koning
C. W.A. van Buren

4. In welke Oostenrijkse plaats brengt 
de koninklijke familie haar wintersport 
gewoonlijk door?
A. Innsbruck
B. Lech 
C. Sankt Johann

5. De publieke omroep zendt al jaren een 
programma uit over het koninklijk huis 
en buitenlandse vorstenhuizen. Hoe heet 
het programma?
A. Prinsheerlijk
B. Blauw bloed
C. Het Oranjehuis

6. Welke middelbare school bezoekt 
kroonprinses Amalia?
A. Christelijk gymnasium Sorghvliet
B. Diamant College
C. Gymnasium Haganum

7. In welke stad werd prinses Ariane 
geboren?
A. Utrecht
B. Den haag
C. Amsterdam

8. In welk jaar is prinses Alexia geboren?
A. 2004
B. 2005  
C. 2006

9. Voordat de huidige koning en koningin 
elkaar ontmoetten, werkte Máxima in het 
bankwezen in New York. Voor welke bank 
werkte zij als laatste?
A. Deutsche Bank
B. lehman brothers
C. Merril lynch

10. Welke burgemeester voltrok in 2002 
het burgerlijk huwelijk tussen  
Willem-Alexander en Máxima?
A. Schelto Patijn
B. Eberhard van der Laan
C. Job Cohen

Omcirkel het juiste antwoord  
en lever uw oplossing in.  
Dit kan in de brievenbus van 
Activiteitenbegeleiding! Wie weet wint 
u deze keer wel de verrassingsprijs.



Expositie schilderijen van Gonny Wouters

Kunstwerk 

In de gang achter de Vertoeverij hangen 
schilderijen van Gonny Wouters. Gonny 
is van huis uit een krabbelaar die elk 

potloodje en papiertje interessant vond. 
Hierdoor heeft zij veel tekenervaring 
opgedaan met de pen, fijnschrijver e.d.  
Zij werkt graag in zwart-wit. Ze heeft 
ook diverse kunstschildersopleidingen 
gevolgd. Gonny geeft ook tekenlessen 
aan kinderen en volwassenen. Ga het 
eens op uw gemak bezichtigen.

Ik ga een grijze wereld binnen,
die mij met zachte hand omsluit.
Bomen als bevroren schimmen,
staren roerloos voor zich uit.
De nevel glijdt langs kille stammen,
en blaast z'n adem tussen ’t gras.
Beijzelt alles waar hij langs strijkt,
met een ragfijn laagje glas.
Een rijp gevroren spinnenrag,
hangt eenzaam in dit niemandsland.

Geweven door de witte wieven,
... kunstwerk van gesteven kant.
Een bundel zonlicht scheurt het grijze,
zendt stralen als een elfendans.
Zet bomen in betoverend licht,
en kroont hen met een stralenkrans.
Een moment... te mooi voor woorden,
maar als je het beleven wil,
geeft de natuur vaak "open doekjes",
en staat de tijd voor even stil...
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Kermis 

Wat voor de gasten van de 
Zonnebloem Gilze-Hulten en 
bewoners van Zorgcentrum St. 

Franciscus en alle vrijwilligers een jaarlijks 
terugkerend traditionele wandeling over 
de kermis op 5 oktober had moeten 
worden, kon dit jaar niet doorgaan 
vanwege de RIVM-regels omtrent corona.

Om toch het kermisgevoel aan onze 
bewoners over te brengen, is ervoor 
gekozen om dit op een andere manier te 
realiseren. Er werd een heus draaiorgel 
ingehuurd voor een muzikale middag. 
Ook de weergoden waren ons goed 
gezind, met de zon achter de wolken is 
het de gehele middag droog gebleven, 
ondanks de slechte weersvoorspellingen!

Er was eerst voor de gasten van de 
Zonnebloem een uur draaiorgelmuziek 
in de Draaiboom. Bewoners hiervan 
hadden extra stoelen buitengezet 
zodat iedereen kon zitten. Hierna ging 
het draaiorgel naar het pleintje aan de 
hoofdingang van St. Franciscus. 

Op gepaste afstand stonden buiten voor 
iedereen die dit wilde stoelen klaar.  
Ook hier was een uur lang 
draaiorgelmuziek te horen. Muziek 
van vroeger die voor eenieder heel 
herkenbaar was. Er werd dan ook op 
beide plaatsen volop van genoten.

Om nog in de kermistraditie te blijven, 
werd aan alle aanwezigen een kaneelstok 
aangeboden. De bewoners van  
St. Franciscus hebben na afloop van deze 
muzikale middag nog genoten van een 
heerlijke viskoffietafel in de Vertoeverij, 
ook dit met in inachtneming van de 
coronaregels.

Het was ondanks de beperkte 
mogelijkheden toch een gezellige  
middag maar we hopen volgend weer  
op de “oude” manier kermis te kunnen 
gaan vieren.



Klompjes verven

Nu de Sint weer in het land is, kan de 
schoen/ klomp weer gezet worden. 
Dus voor ons een reden om de 

bewoners aan het werk te zetten en een 
mooi klompje te verven en te versieren. 
We hadden voor de veiligheid de 
bewoners handschoenen en een schortje 
aangegeven, want onszelf kennende zou 
het een kliederboel worden. Nou, dat 
was bij de bewoners dus niet zo: er werd 
keurig geverfd, de een koos voor de rode 
klompjes, de ander voor geel of goud.  
Het zag er allemaal erg fleurig uit.

Daarna even gepauzeerd met een kopje 
koffie/thee om de verf te laten drogen 
en voor de liefhebbers kon de klomp nog 
versierd worden met Sinterklaas/pieten 
of gewoon met glitters en kralen. Er was 
zelfs een klompje bij waar Gerard Joling 
jaloers op zou zijn: bling bling.

In 3 middagen waren alle afdelingen aan 
de beurt geweest en kon de klomp gezet 
worden: nu maar hopen dat er wat in 
werd gedaan!
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Door het coronavirus kon ook 
de personeelsvereniging Team 
Plezier & Vertier geen activiteiten 

organiseren. Als eerste ging het 
geplande etentje niet door en ook de 
creatieve workshop die we wilden gaan 
plannen, is op de lange baan geschoven. 
Medewerkers van St. Franciscus werken 
zo ontzettend hard dus we vonden dat we 
toch iets moesten regelen voor ze. Buiten 
het werk om, zit iedereen heel veel thuis 
en daarom hebben we alle leden van 
de personeelsvereniging een leuke tas 
gegeven met daarin volop lekkers voor 
een heerlijk en gezellig avondje thuis.  

De verrassing werd goed ontvangen en 
een collega stuurde de volgende foto’s 
door van haar gezellig avondje.

Lieve collega’s, bedankt voor jullie 
geweldige inzet en we hopen snel weer 
een leuke activiteit met z’n allen te 
kunnen gaan organiseren!

Verrassing team plezier en vertier



Op weg naar Kerst

Zodra de suikercampagne begon, wist 
ik als kind dat de dagen snel korter 
zouden worden. Soms verbeeld ik 

me dat ik, begin september, de geur nog 
steeds begin te ruiken. Het is ingebakken 
in mijn DNA. Behalve die geur is er nog 
iets ingebakken in mijn herinnering: twee 
liederen die gevraagd en ongevraagd naar 
boven komen in deze periode op weg naar 
Kerst. Als eerste komt het “Rorate Caeli”, 
even later gevolgd door “O kom, o kom, 
Emmanuel”. Het zijn mooie liederen die mij 
ontroerden en een romantisch verlangen 
naar Kerst opriepen. 

Maar dit jaar is het anders. Dit jaar vind 
ik ze niet mooi en ze ontroeren mij ook 
niet. Ze doen pijn. Door het COVID-19 virus 
heeft het eerste couplet van het “Rorate” 
een heel andere betekenis gekregen. “Zie, 
de heilige stad is tot woestijn geworden, 
Sion is tot woestijn geworden. Jerusalem 
is verdord, het huis van Uw heiliging en 
Uw heerlijkheid, waar onze vaderen U 
geprezen hebben.” Kan ik niet anders 
lezen dan: “Zie onze samenleving is een 
woestijn geworden, vereenzaming en 
isolement bedreigt ons. De kerk waar we 
samenkwamen om Uw woord te horen en 
uw lof te bezingen, kunnen we met moeite 
bezoeken door de COVID.”

In het licht hiervan krijgt het eerste couplet 
van “O kom, O kom Emmanuel” (“O kom, 
O kom, Immanuel, verlos uw volk. uw 
Israël, herstel het van ellende weer, zodat 
het looft uw naam, O Heer!”) ook een 

heel andere betekenis. De romantiek is 
verdwenen en de rauwheid en pijn van 
het dagelijkse leven klinkt erin door … 
een daadwerkelijk niet geromantiseerd 
verlangen naar de Verlosser.

Durf ik, wil ik, kan ik werkelijk geloven wat 
God tot ons zegt in het laatste couplet van 
het Rorate?

“Ge zult getroost worden, getroost worden, 
Mijn volk!

Spoedig zal uw heil komen.
Waarom verliest u zich in verdriet,

terwijl dit juist uw smart verdiept heeft?
Vrees niet, Ik zal u redden.

Want ik ben de Heer, uw God,
de Heilige van Israël, uw Verlosser.”

Ja, ik durf dat te geloven; Ja, ik wil dat 
geloven. Of ik het echt kan geloven? Op dit 
moment kost het mij, om eerlijk te zijn, wel 
moeite om het echt te kunnen geloven. 
Maar net als in de schepping heeft alles 
zijn tijd nodig om te groeien, zo ook mijn 
geloof. Wat wel zeker is, is dat de woorden 
van de engelen in de Kerstnacht een grote 
impact zullen hebben: “… Vreest niet, 
want zie, ik verkondig u een vreugdevolle 
boodschap die bestemd is voor het hele 
volk. Heden is u een Redder geboren, 
Christus de Heer … “
Namens het pastorale team wens ik u een 
goede voorbereiding op de weg naar Kerst 
en op voorhand een Zalig Kerstfeest.

Diaken Stefan Lange
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Even voorstellen

Mijn naam is Gytha Zeijlmans 
en ik ben vanaf half 
september 2020 werkzaam 

bij zorgcentrum Sint Franciscus als 
psycholoog op kleinschalig wonen. Ik 
ben afgestudeerd als psycholoog in 
de klinische richting en ik ben mij nu 
verder aan het verdiepen specifiek 
in ouderenpsychologie zodat ik de 
bewoners, hun familie en personeel zo 
goed mogelijk kan ondersteunen.  
Voor mij is het belangrijk dat het 
welzijn van de bewoner voorop staat 
en dit probeer ik in gedachten te 
houden wanneer ik een bewoner 
ondersteun of het personeel 
ondersteun en/of adviseer. Mocht u 
vragen hebben, kunt u mij bereiken via 
het team van kleinschalig wonen. 

Gytha Zeijlmans, Psycholoog



Nog net zo lief
Lieve mama, je bent niet meer de persoon 
die zelf de regie in handen heeft. Je hebt 
wat ondersteuning nodig omdat je last 
hebt van geheugenverlies. Dat verandert 
jou, maar wij zien nog steeds wat een 
lieverd je bent. Je bent altijd blij en vrolijk, 
je zwaait naar iedereen.
Je hebt in je leven zoveel mensen blij 
gemaakt met je hulp en enthousiasme. 
Je bent tevreden en geniet nog echt van 
kleine dingen.
Wat zijn we blij dat jij je goed kunt 
vermaken met haken, kleuren en puzzelen, 
maar vooral met Libelle lezen. Dat heb je 
je hele leven gedaan. Elke week krijg je 
een nieuwe en dan duik je erin. Jij houdt 
écht van dat blad. Daarom nu een stukje in 
Libelle voor jou.

We hopen dat je in het verzorgingshuis 
nog mooie jaren zult beleven. Beleven 
ja, want dat staat hoog in het vaandel. 
Alle verzorgers daar zijn lieve schatten 
die het beste met je voorhebben en goed 
begrijpen wat het betekent om dementie 
te hebben.

Zij helpen jou om mooie momenten te 
beleven en wij zien een blije mama die 
geniet. Elke dag weer.

Dikke knuffel van Marloek

In de Libelle van de maand oktober stond het onderstaande artikel, het heeft betrekking 
op een bewoonster van zorgcentrum St Franciscus.
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www.stfranciscus.nl


